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Web dúvidas 5 – Perguntas e respostas: 

Tramitação 

Data de realização: 22/11/191 

Convidado: Prodesp 

Tramitação 

1. Como ficarão os processos administrativos e judiciais? Serão feitos na plataforma? 

Os novos processos administrativos devem ser abertos no SP Sem Papel. Os processos 

judiciais, por sua vez, devem ser abertos nos sistemas do Poder Judiciário. Entretanto, 

sempre que o órgão for parte interessada no processo, e após o recebimento da notificação 

judicial, deverá ser aberto no SP Sem Papel o “Expediente de acompanhamento de ação 

judicial”. 

2. No caso de multas, é preciso encaminhar os autos de infração físicos. Como farei o 

encaminhamento dessas autuações? 

É preciso entender melhor a questão para poder respondê-la. Quem abre o processo? Para 

onde ele é encaminhado? O processo não pode ser aberto no SP Sem Papel pelo BPMI e as 

infrações incluídas por meio do modelo “Documento Capturado”, de modo que o processo 

seja tramitado digitalmente? O Arquivo Público do Estado de São Paulo recomenda que o 

agente público entre em contato com a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – 

CADA da Secretaria de Segurança Pública para esclarecer como fica o fluxo desse processo a 

partir da implantação do sistema SP Sem Papel. 

3. Como proceder para inserir processos de adiantamento no SP Sem Papel? 

O agente público deve selecionar o modelo “Processo de prestação de contas de adiantamento”. 

4. Como proceder para inserir processos de diárias no SP Sem Papel? 
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O agente público deve selecionar o modelo “Processo de pagamento de diárias e ajuda de 

custo”. 

5. Analisando os nomes dos documentos disponíveis no ambiente virtual, muitos não têm 

nada a ver com a realidade administrativa da PMESP. 

Os nomes dos modelos seguem os nomes estabelecidos nos Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade de Documentos. Entretanto, se houver necessidade (e para 

facilitar a localização pelos usuários), o órgão pode solicitar a criação de modelos com 

nomes específicos (mas sempre associados às séries documentais constantes de Planos de 

Classificação devidamente oficializados). A solicitação deve ser realizada pela Comissão de 

Avaliação de Documentos e Acesso – CADA do órgão, por meio do ITSM. 

6. Como proceder em caráter de documentação sigilosa dentro da PMESP? 

A pedido da PGE, está sendo desenvolvida a funcionalidade “Restrição de Acesso”. Essa 

funcionalidade permitirá que o agente público determine quais usuários poderão ter acesso 

ao documento. Nessa situação, não será possível tramitar o documento para um usuário 

que não esteja previamente credenciado para acessá-lo. Por enquanto, caso a PMESP 

entenda que o SP Sem Papel não atende às suas necessidades nesse quesito. 

Recomendamos que a documentação continue sendo produzida em suporte papel e 

tramitada por meio de agente público credenciado. 

7. Sobre os adiantamentos, é possível inseri-lo todo depois de concluído ou precisa ser 

colocado documento por documento? 

Hoje, o agente público deve inserir no processo, em ordem cronológica, todos os 

documentos referentes a uma despesa realizada, antes de incluir os documentos referentes 

a outra despesa. 

Com o intuito de facilitar o fluxo de trabalho do processo, o Arquivo Público do Estado está 

elaborando estudos para atualizar o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de 

Documentos das Atividades-Meio, de modo a criar um novo expediente.  
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Com a atualização (prevista para as próximas semanas), o agente público deverá abrir um 

expediente para cada despesa realizada. Isso permitirá que o agente público organize, 

simultaneamente, os documentos referentes às várias despesas realizadas. 

Uma vez concluída a despesa, o expediente deve ser juntado ao “Processo de prestação de 

contas de adiantamento”. Desse modo, teremos um processo com inúmeros expedientes 

juntados. 

8. Como tramitar para "Escolas Particulares"? 

Quando o documento tiver que ser tramitado para órgão externo ao sistema, o agente 

público deve salvá-lo em formato PDF e encaminhá-lo como anexo de mensagem eletrônica. 

9. Recebi um livro para analisar e dar parecer. Como anexar para tramitar junto com o 

processo? 

Se for possível digitalizar o livro, ele pode ser incluído no processo por meio do modelo 

“Documento Capturado”. Caso contrário, o agente público deve registrar, por meio do 

modelo “Informação”, que o processo contém um livro em suporte papel e tramitá-lo 

fisicamente para a unidade de destino. 

10. E quem não é cadastrado no sistema, como serão assinados seus termos de 

declarações, suas inquirições? 

Se a pessoa não é agente público e não tem permissão para acessar o sistema, ele deverá 

produzir seus documentos em papel e assiná-los manualmente. 

11. Como será a tramitação de documentos na PMESP, nos moldes da I-7-PM (instruções 

próprias para elaboração de documentos)? 

Orientamos que o agente público entre em contato com o Administrador Local do SP Sem 

Papel ou com a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA da Secretaria de 

Segurança Pública para esclarecer dúvidas relacionadas ao fluxo interno de documentos. 

12. Como tirar as marcações de urgência feitas em outras unidades? Pois seria um pouco 

inviável mandar um documento de volta apenas para isso. 

O Arquivo Público do Estado de São Paulo recomenda que você entre em contato com o 

Administrador Local do seu órgão e solicite que ele encaminhe para a Prodesp essa sugestão 
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de melhoria do sistema, de modo que qualquer usuário da unidade de posse do documento 

possa retirar a marcação, principalmente considerando que muitos documentos, em sua 

tramitação, não retornam para a unidade que colocou a marcação. 

13. Como ficarão os documentos oriundos de outros órgãos cobrando providências, tais 

como ouvidorias etc.? 

Nesses casos, o agente público deve: 

1) criar novo expediente: 

 a. Juntar o documento avulso (ofício ou requerimento, por exemplo) ao expediente, 

quando se tratar de solicitação enviada pelo SP Sem Papel; 

 b. Incluir, por meio do modelo “Documento Capturado”, o documento avulso (ofício 

ou requerimento, por exemplo) no expediente, quando se tratar de solicitação de órgão 

externo ao SP Sem Papel. 

2) tramitar o expediente internamente em busca de manifestações e/ou decisões 

necessárias ao atendimento da demanda; 

3) ao final, o agente público pode, conforme o caso, tramitar para o órgão demandante: 

 a. todo o expediente. Nesse caso, a resposta deve ser produzida dentro do 

expediente (funcionalidade “Incluir Documento”); 

 b. apenas a resposta final. Nesse caso, a resposta deve ser produzida fora do 

expediente (funcionalidade “Criar Novo”) e uma cópia em PDF deve ser incluída no 

expediente, que em seguida deve ser arquivado. 

Observações:  

Em caso de dúvida na seleção do modelo de expediente (Expediente de atendimento, 

Expediente de acompanhamento de ação judicial etc.), o agente público deve entrar em 

contato com a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA do seu órgão; 

Quando a documento for tramitado para órgão externo ao SP Sem Papel, ele dever ser salvo 

no formato PDF e tramitado como anexo de mensagem eletrônica;  

Em determinadas situações, o expediente pode vir a dar início a um processo interno. 

Nesses casos, o agente público deve abrir o processo e juntar o expediente nele. 
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14. Devo escanear o documento e juntar ao Ofício e ainda sim devo arquivar o original na 

minha unidade? 

Enquanto não for publicado no Estado de São Paulo o Decreto que regulamenta e 

estabelece critérios para a eliminação de documentos após a sua digitalização, o agente 

público deverá preservar o ofício original em papel pelos mesmos prazos de guarda do 

processo ou expediente digital no qual ele foi inserido. 

15. Quando produzo um documento para outro usuário assinar, dentro de um expediente, 

devo tramitar o expediente? 

Não há necessidade, mas é importante que você marque o outro usuário como gestor na 

folha-líder do expediente, caso seja importante que ele veja todo o conjunto documental e 

não apenas o documento que ele vai assinar. 

16. Na PGE, por exemplo, não vai o expediente todo, e quando vai, vão dois documentos, 

a pessoa os assina, e eles não se juntam ao expediente. 

Uma vez assinado o documento, ele deve ser automaticamente juntado ao processo ou 

expediente. Se ele não está sendo juntado, o agente público deve providenciar evidências 

do problema, entrar em contato com o Administrador Local do seu órgão e solicitar que ele 

relate o problema para a Prodesp. 

17. As prestações de contas dos municípios enviadas às DRADS deverão ser capturadas no 

Sem Papel? Inclusive as notas fiscais? 

É preciso entender quem abre o processo: o município ou a Secretaria? Se o processo é 

aberto pelo Município em papel e tramitado para a Secretaria apenas para manifestação, 

deve continuar em papel. Se apenas as notas fiscais são encaminhadas para Secretaria, 

então, cabe a ela abrir o processo no SP Sem Papel e capturar as notas fiscais. 

18. Esse sistema será interligado ao SIRH, tendo em vista que é lá que extraímos a maioria 

das informações dos PMs? 

Essa questão deve ser encaminhada ao Administrador Local da Secretaria de Segurança 

Pública/Prodesp.  
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19. No caso de documento recolhido pela Polícia Rodoviária, deve ser encaminhado ao 

DETRAN para descarte. 

Essa questão não está relacionada ao sistema SP Sem Papel. O usuário deve entrar em contato com 

o Centro de Gestão Documental (cgdsaesp@sp.gov.br). 

20. Onde se cadastra esse órgão externo? Por exemplo, as escolas particulares, podemos 

cadastrar todas? 

Caso não seja possível cadastrar os órgãos externos, os usuários devem ser orientados a não 

tramitar o documento, mas apenas inserir uma anotação registrando o envio da cópia em PDF do 

documento por correio eletrônico. Uma boa prática pode ser a inclusão na seção “Arquivos 

Auxiliares” de cópia em PDF da mensagem eletrônica que enviou o documento.  

Em caso de processo ou expediente que aguarde retorno da manifestação do órgão externo, ele 

deve ser mantido na Mesa Virtual na situação “sobrestado”, por exemplo, mas nunca arquivado. 

Caso o documento não aguarde retorno de manifestação do órgão externo, ele deve ser arquivado. 

21. Em caso do Conselho Tutelar e Tribunal de Justiça, como podemos cadastrar? 

Caso não seja possível cadastrar os órgãos externos, os usuários devem ser orientados a não 

tramitar o documento, mas apenas inserir uma anotação registrando o envio da cópia em PDF do 

documento por correio eletrônico. Uma boa prática pode ser a inclusão na seção “Arquivos 

Auxiliares” de cópia em PDF da mensagem eletrônica que enviou o documento.  

Em caso de processo ou expediente que aguarde retorno da manifestação do órgão externo, ele 

deve ser mantido na Mesa Virtual na situação “sobrestado”, por exemplo, mas nunca arquivado. 

Caso o documento não aguarde retorno de manifestação do órgão externo, ele deve ser arquivado. 

22. Estão a cobrar a divisão de seções do estado maior, como fazer isso? 

O usuário deve entrar em contato com o Administrador Local do SP Sem Papel na Secretaria de 

Segurança Pública. 

 

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. 

mailto:cgdsaesp@sp.gov.br
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Curso – Tutoriais de Navegação  

 

Módulo 2: Produção De Documentos 

Unidade 2: Criar novo 

Módulo 3: Tramitação 

Unidade 1: Tramitar e desfazer tramitação 

Unidade 2: Redefinir acesso 

Módulo 4: Uso Do Sistema 

Unidade 1: Capturar e autenticar 

Unidade 4: Incluir documento e desfazer inclusão 

Unidade 5: Juntar e desfazer juntada 

Unidade 13: Definir acompanhamento e desfazer acompanhamento 

Manual Básico de Operações – Versão 1 

2.1. Criar documento: pág. 7 

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 documento: pág.34 

3.21. Definir acompanhamento: pág.61 

4. Tramitação: pág.63  

4.1. Tramitar: pág. 63  

4.2. Desfazer Tramitação: pág. 68 

 


