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Web dúvidas 5 – Perguntas e respostas: 

Tramitação 

Data de realização: 22/11/191 

Convidado: Prodesp 

Tramitação 

FCAV: Olá, bem-vindos a mais uma web dúvidas do programa SP Sem Papel. Meu nome é 

Carolina, e eu estou hoje com a Letícia, da Prodesp, para falar sobre a tramitação do serviço 

Documentos Digitais. Vocês podem interagir com a gente por meio de perguntas, e, para 

isso, vocês precisam estar ou no computador ou logados no aplicativo do VIMEO. O espaço 

aparece na lateral direita da tela.  

Lembrando que as perguntas não respondidas vão estar nas Perguntas Frequentes, dentro 

do ambiente de capacitação e também na Midiateca, que já está no ar. Na midiateca, vocês 

vão encontrar as web anteriores, as transcrições dessas webs, para quem não puder acessar 

aos vídeos, as resoluções de cada secretaria e as perguntas que vocês fizeram, não só nessa 

web, mas nas anteriores, já respondidas. Só queria pedir para vocês se atentarem ao tema 

de hoje, que é Tramitação, na hora de perguntar, que é para a gente conseguir responder 

todo mundo. Vamos lá? 

Prodesp: Vamos lá? 

FCAV: Letícia, como se dá a tramitação de documentos dentro do serviço Documentos 

Digitais? 

Prodesp: Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Como um termo comum na tecnologia, o que 

a gente diz é que os documentos, no SP Sem Papel, eles são tramitados de forma ad hoc, ou 

seja, o SP Sem Papel não tem um fluxo pré-determinado de envio dos documentos... à 

medida que eles são produzidos. Então, o fluxo no sistema é livre, à medida que o usuário 
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produz e assina, porque, no SP Sem Papel, todos os documentos só podem ser tramitados 

após a assinatura... está disponível para envio a qualquer usuário da instalação, cadastrado 

na instalação do programa ou uma unidade correspondente ali dentro de uma secretaria ou 

um órgão.  

FCAV: Como funciona a tramitação de usuário para unidade? 

Prodesp: É uma possibilidade, dentro da funcionalidade tramitar. Dentro da funcionalidade 

tramitar, eu tenho três possibilidades. A primeira é uma tramitação para órgão integrado, o 

que quer dizer isso? As unidades que eu tenho cadastradas no sistema. Então, ao selecionar 

órgão integrado, eu posso tramitar para uma das unidades disponíveis no meu órgão, na 

minha secretaria. A segunda possibilidade é uma tramitação específica para um usuário: eu 

já sei quem é o meu usuário de destino, quem é o meu usuário lá na administração que eu 

preciso encaminhar o meu “Requerimento de Autorização de Entrada de Veículos”, por 

exemplo; posso tramitar, selecionar esse usuário na operação, e encaminhar diretamente 

para ele. O documento fica disponível na Mesa Virtual de toda a unidade, mas com uma 

marcação ali de que foi tramitado, do lado direito da tela, dizendo que ele foi tramitado 

para aquele usuário específico, e, ali, ele indica a matrícula do usuário. 

FCAV: E na Mesa da unidade fica aquele “A receber” que a gente já falou, não é? 

Prodesp: Sim, nós já falamos na última Web dúvidas. Sempre que têm duas etiquetas “A 

Receber” significa que o documento foi tramitado para um usuário específico daquela 

unidade.  

FCAV: E qual a diferença entre “Definir Acompanhamento” e “Tramitar”? Em qual caso 

temos que utilizar uma funcionalidade ou outra? 

Prodesp: Quando eu tramito um documento, estou enviando aquele documento para outra 

unidade, e, ao ser recebido, aberto, ele vai se tornar de posse daquele usuário que abriu o 

documento, ou quando eu tramito para o usuário que está sob posse daquele documento, 

isso dá a ele o direito de uso daquele documento. O sistema habilita todas as operações de 

uso para que ele possa incluir novos documentos ou tramitar e dar seu devido 

encaminhamento do processo ou do expediente que ele está tratando. A operação “Definir 
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Acompanhamento” é usada... o principio dela é para dar acesso de acompanhamento 

efetivamente de um documento. Ela acontece de duas formas, a primeira é quando o 

usuário marcado como “Definir Acompanhamento” é “Gestor”, então, para documentos 

não assinados, enquanto ele é gestor, ele pode editar. É uma forma, inclusive, que os 

usuários têm encontrado para produzir documento de forma compartilhada no São Paulo 

Sem Papel: eu faço, você revisa, e o “Definir Acompanhamento” serve para facilitar o 

trabalho nesse sentido. A segunda forma é quando o usuário é interessado. O documento 

fica na mesa dele. “Definir Acompanhamento”, ele tem acesso de leitura do documento, 

mas não estão habilitadas para ele as operações de uso: ele não pode tramitar, não pode 

incluir documento; aquele documento, aquele processo não está sob posse dele.  

FCAV: Se eu quiser partilhar o meu documento com alguém da minha unidade, eu posso ou 

tramitar mesmo, como se fosse um e-mail, ou usar a funcionalidade “Gestor”, é isso? 

Prodesp: Sim, se eu quiser que esse documento esteja visível na “Mesa virtual” dele, 

mesmo estando na mesma unidade, eu posso “Tramitar” e o documento fica visível na mesa 

dele ou posso “Definir acompanhamento” também. Só é importante considerar que um 

documento produzido na unidade está disponível para toda unidade mediante “Quadros 

quantitativos” ou “Resultado de pesquisa”. Então, não necessariamente em todas as 

situações eu preciso utilizar o “Tramitar” ou “Definir acompanhamento”. 

FCAV: Entendi. Bom, você falou que o documento precisa estar assinado para tramitar, não 

é? Existe alguma situação em que eu possa tramitar documentos não assinados?  

Prodesp: Não. A operação “Tramitar”, a gente considera que o sistema tenha o antes e o 

depois da assinatura. Enquanto o documento está sendo produzido, ele está ali em 

atividade de produção, ele não está pronto para uso. Enquanto ele não está pronto para 

uso, ele não pode circular, a funcionalidade tramitar não é disponível para documentos não 

assinados.  

FCAV: Isso significa que a gente precisa ter atenção quando for incluir um documento 

dentro de um documento composto, um prontuário, um dossiê, um processo ou um 
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expediente, que esse documento que esteja incluso esteja assinado, senão vai tramitar todo 

o resto salvo ele.  

Prodesp: O sistema vai fazer uma marcação do lado direito da tela, informando que aquele 

documento composto, processo ou expediente, tem um despacho, por exemplo, que está 

em produção, pode estar em elaboração, mas ainda não foi assinado. Ele faz uma marcação 

de documento não juntado, que são pendencias e que aquele documento não está juntado. 

Inclusive, para o usuário que está recebendo o documento, ele dá essa marcação para o 

usuário que está com o documento, mas para quem ele tramitar também vai ter essa 

marcação. 

FCAV: Precisa ficar atento quando tem, no diagrama documentos relacionados, e 

documentos que estão inclusos, que são aqueles com a seta.  

Prodesp: Quando a seta está contínua é que o documento não está juntado, quando a seta 

está pontilhada, o documento foi produzido, assinado e já está juntado ao processo ou 

expediente.  

FCAV: E como eu faço para tramitar vias que estão dentro de um documento composto? 

Prodesp: A via tem “vida própria” dentro do sistema, ela é considerada outro documento. 

Quanto estou em um processo ou um expediente, criei, por exemplo, um “Relatório 

técnico”, assinei. Esse relatório está juntado ao documento principal, ao processo ou 

expediente. Criei uma via. Essa via não é automaticamente juntada ao documento principal. 

Quando eu realizo a operação de tramitar, ela vai continuar pendente, comigo, para uma 

tramitação posterior ou disponível na minha mesa para uso.  

FCAV: É possível tramitar para outra secretaria? Pergunto isso, sobretudo, porque muita 

gente se confunde com a coisa de poder tramitar com secretarias que não estão integradas 

dentro do sistema. A gente pode tramitar para qualquer secretaria que esteja integrada no 

sistema, mas e no caso de um órgão, uma entidade não esteja lá. Como fazemos? 

Prodesp: Eu posso tramitar para qualquer secretaria fazendo filtro onde o São Paulo Sem 

Papel já esteja instalado, fazendo o filtro ou por unidade ou por usuário.  

FCAV: Vamos mostrar? 
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Prodesp: Podemos mostrar. Temos aqui um documento pronto para uso. Clicando aqui na 

operação “Tramitar”, eu posso escolher, clicando aqui nos três pontinhos, uma unidade de 

todas as secretarias.... estamos aqui no ambiente de simulação... todas as secretarias do SP 

Sem Papel (...), vou encaminhar esse “Relatório técnico” para a Secretaria de Transportes 

Metropolitanos e tenho aqui as lotações possíveis dentro da Secretaria de Transportes 

Metropolitanos, e assim segue para todas as secretarias, com o mesmo princípio, sempre 

podendo fazer o filtro ou por unidade ou por usuário. Quando eu preciso tramitar um 

documento para uma secretaria que não tem o SP Sem Papel implantado, eu posso ou não 

usar a funcionalidade tramitar dentro do sistema.  

O procedimento do Arquivo Público que é posto na Resolução da Secretaria de Governo 

orienta que: se eu precisar encaminhar/enviar um documento produzido no SP Sem Papel 

para um órgão não implantado, eu preciso fazer o download e encaminhar esse download, 

que passa a ter valor de cópia simples, por outro meio eletrônico, possivelmente por e-mail. 

A resolução também orienta que é importante fazer uma anotação indicando que aquele 

documento foi tramitado externamente. Uma tramitação por procedimento e não realizada 

dentro do sistema. Dentro do sistema, nós temos a possibilidade “Órgão externo”, os 

usuários ainda me parecem que não fazem bastante uso, mas ela é possível.  

Então, o que eu tenho aqui? Quando clico no destinatário externo, ele exibe essa mensagem 

orientativa. “O trâmite para órgão externo não acarreta o envio do documento digital”. 

Então, além de fazer essa operação, ele continua tendo que encaminhar o arquivo por e-

mail ou por outra mídia eletrônica, mas, ao selecionar aqui, quem tiver essa necessidade 

pode encaminhar para a Prodesp, por ITSM, a solicitação de cadastro desse órgão externo. 

No caso, aqui, nós só temos a Presidência da República, por isso, entendo que é uma 

funcionalidade que os usuários ainda não estão explorando bastante. Eu posso selecionar 

aqui o órgão externo, e o sistema me permite imprimir uma relação de remessa, então, ela 

está aqui no caso de fazer um envio e houver a necessidade de encaminhar o documento 

fisicamente, tem o facilitador da “Relação de remessa”. Esse documento foi tramitado, e ele 

fica na Mesa virtual na seção “Outros”, com a etiqueta “Transferido a Órgão Externo”, 
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aproveitando o momento para dizer que quem tiver a necessidade pode solicitar o cadastro 

desses Órgãos Externos, não usuários do SP Sem Papel.  

FCAV: A solução que algumas pessoas têm usado é o sobrestamento do documento.  

Prodesp: Sim, o “Sobrestar” sempre é usado quando estou com um documento aqui na 

minha mesa, mas ele está em ação externa, aguardando uma decisão que não está sob 

minha governança, então, se eu encaminhei um documento e estou aguardando um 

retorno, posso usar a função sobrestar pra deixar ele ali pausado na minha Mesa Virtual.   

FCAV: Quando você estava mostrando a tramitação, a gente vê, ao lado do check de enviar 

Relação de Remessa que tem uma data de devolução, quando devemos preencher essa data 

de devolução. Quando a gente deve preencher essa data de devolução na tramitação? O 

que essa data indica?  

Prodesp: A data tem apenas efeito informativo dentro do sistema, é procedimento, o 

usuário vai saber quando ele deve ou não usar essa data. Isso deve estar explicito na rotina 

de trabalho dele, não é obrigatório dentro do sistema. Quando eu preencho essa data, o 

sistema faz uma contagem, dois dias antes da data de vencimento, o usuário que está sob 

posse desse documento vai receber uma exclamação em amarelo na Mesa Virtual dele na 

seção alertas dizendo que aquele documento está a dois dias do prazo de vencimento 

quando esse prazo estourar essa exclamação passa a ser vermelha, é um ícone de 

exclamação, indicando que o documento já está vencido, se o usuário não devolver para a 

origem, ele continua com essa marcação de alerta por onde ele tramitar, essa marcação só 

zera quando o documento retorna pro usuário ou unidade que fez essa marcação. 

FCAV: Cabe ao usuário saber a data que ele precisa, né? 

Prodesp: Isso é procedimento, o sistema tem a possibilidade como facilitador.  

FCAV: Antes de abrir para perguntas, gostaria de perguntar como eu faço para ver os 

documentos da minha unidade que foram tramitados? 

Prodesp: Sempre pelo resultado da pesquisa ou pelo quadro quantitativo, a situação é 

transferido digital. 
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FCAV: Na pesquisa, você clica em situação, escolhe a situação do documento que você quer 

buscar, que o resultado aparece, como o ambiente está limpo, a gente não consegue 

simular. 

INTERVALO  

FCAV: Obrigada pelo envio das perguntas, recebemos bastante coisa. Lembrando que 

dúvidas, sugestões e críticas são encaminhadas aos órgãos e instituições pertinentes, e que 

as perguntas que não estão relacionadas ao tema serão respondidas posteriormente. 

Vamos começar com a primeira: Quando se coloca “Definir acompanhamento”, o 

documento não some da mesa do gestor. 

Prodesp: A marcação fica no documento até que seja realizada a opção de cancelamento, 

que é via “Histórico”. Consigo mostrar? 

FCAV: Claro.  

Prodesp: Tenho aqui esse documento, e ele está com definição de acompanhamento para o 

Fabio. Então, é preciso acessar o histórico do documento e tenho aqui o evento criado de 

“Definição de acompanhamento” do Fabio. Clico aqui em “Cancelar”, não é necessário 

informar o motivo, é de preenchimento opcional, e aí o documento não está mais para 

acompanhamento na mesa dele. Nós, Prodesp, estamos desenvolvendo, inclusive está em 

homologação, a melhoria dessa funcionalidade de acompanhamento, para que esse 

cancelamento seja mais intuitivo. Dentro das próximas versões isso vai ser melhorado. 

FCAV: É possível fazer a tramitação de documento entre seções? 

Prodesp: Se nós estamos entendendo que seções são unidades, departamentos, centros ou 

lotações dentro das secretarias, sim. Eu sempre posso tramitar ali por meio da opção Órgão 

Integrado. Vamos lá mostrar de novo? Obviamente que vai depender da estrutura de 

cadastro de usuários e suas respectivas unidades e lotações que a secretaria entendeu e 

cadastrou no âmbito da implantação do programa. Cliquei em “Tramitar”, “Órgão 

integrado”, então, posso selecionar aqui todas as unidades. O que são as unidades? Os 

centros, os departamentos, as lotações de cada uma das secretarias. Importante que a 

secretaria entenda que precisa criar, dentro do sistema, outra unidade, outra lotação, para 
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fazer a tramitação desse documento é sempre via Administrador Local, isso é um 

procedimento da secretaria.  

FCAV: A gente teve uma web com os administradores locais para poder orientá-los a fazer 

esse tipo de cadastro e ela já está disponível na Midiateca. Então, se o Administrador Local, 

Suporte ou outras pessoas quiserem entender melhor como funciona esse cadastro de 

unidade, de usuários, é só consultar a web dúvida 4.  

Prodesp: Isso é bem importante. Se o usuário, no ato da tramitação de um documento, 

entender que não está adequado e tem que fazer contato com o Administrador Local, 

Coordenador de implantação da secretaria dele, para solicitar esse ajuste e juntos eles vão 

entender se é pertinente ou não. Lembrando sempre que o sistema dele reflete a estrutura 

do organograma oficial da instituição.  

FCAV: Quando posso usar a restrição de acesso? 

Prodesp: Todas as vezes que eu for tramitar um documento com uma informação sensível, 

eu tenho que utilizar a operação “Restrição de acesso”. Ao fazer isso, o que estou dizendo? 

Estou restringindo o acesso do documento para aquele repertório de usuários. Aí é uma 

questão importante é que se eu restringir o acesso de um documento, ele se torna 

disponível apenas àquele grupo de usuários que eu defini durante a operação. Ao realizar 

uma tramitação para a unidade, esse acesso volta a ficar expandido para toda unidade para 

onde o documento é tramitado.  

FCAV: Ou seja, ele perde essa restrição. Tem que tomar atenção quando for tramitar para 

sempre escolher ou orientar a tramitação para que ela continue com acesso restrito.  

Prodesp: Se o documento está sob restrição de acesso, o usuário, hoje, tem que ter 

bastante atenção na hora de realizar a operação de “Tramitação”. Também temos, em 

homologação, uma melhoria dessa funcionalidade “Restrição de acesso”, que vai facilitar a 

tramitação de documentos com restrição, porque ela vai avisar ao usuário que ele não pode 

tramitar o documento para aquela unidade ou usuário porque o documento está com 

“Restrição de acesso”.  
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FCAV: Temos situações em que o documento foi tramitado para o chefe da seção, porém, o 

chefe estava ausente. O documento ficou parado na mesa do chefe. Acho que ela perguntou 

o que fazer nesse caso.  

Prodesp: Quando é chefe, pode haver duas situações. Ou o usuário que tramitou o 

documento poderia “Desfazer a tramitação”, que é o mais simples, quando isso é possível. O 

chefe pode, por meio da funcionalidade “Gerenciar possíveis substitutos”, cadastrar um 

usuário que me substitua. Ele pode ter acesso à minha Mesa para tramitar esse documento; 

ele não pode interagir sobre o documento, mas ele pode tramitar e devolver para o 

remetente. 

FCAV: O envio para órgão externo não deixa histórico, caso eu faça a tramitação para voltar 

a trabalhar com o documento. Há outras perguntas que eu acredito estarem relacionadas 

que é: posso solicitar o cadastro de escolas particulares como órgão externo, como tramitar 

para escolares particulares? E no caso de conselho tutelar e tribunal da justiça, como a 

gente pode cadastrar?    

Prodesp: Para cadastrar o órgão como externo, basta abrir um ITSM solicitando o 

cadastramento dessas escolas, do Conselho e do Tribunal de justiça, mas lembrando que 

isso não vai anular a operação de ter que fazer o download do arquivo e ter que encaminhar 

por e-mail ou outra forma. Então eu realizo o cadastramento dos órgãos externos para 

efeito de informação dentro do sistema e facilitar o controle de tramitação, mas não me 

retira a obrigatoriedade de encaminhar esse documento por e-mail.  

FCAV: Vou colocar duas perguntas agora, que são mais ou menos relacionadas, que são: 

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

processo? No caso de multas, é preciso encaminhar os autos de infração físicos; como faria 

o encaminhamento dessas autuações? 

Prodesp: Acho que as duas perguntas são basicamente uma única respostas: Sempre que eu 

tiver um documento em papel que eu estou, ali, fazendo referência... Eu tenho um livro 

físico ou mesmo um livro que seja digital... Na hora de elaborar meu parecer, vou fazer uma 

referência física a ele ou a referência digital. Se houver necessidade dele ser encaminhado 
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junto com o meu parecer, vou ter que realizar a captura do documento. Lembrando que 

temos a limitação de 10 m. No caso do livro, me parece, superficialmente, que fazer a 

referência é suficiente; se ele tiver que compor a produção do parecer, vou precisar realizar 

a captura mediante modelo documento capturado ou eu posso ainda usar a operação 

“Anexar arquivo auxiliar”. Lembrando que o “Arquivo auxiliar” tem a mesma limitação de 10 

m, e ele não vai compor o documento final.  

FCAV: Devo tramitar o expediente todo para o responsável pela assinatura ou somente 

tramito os documentos?  

Prodesp: Você não precisa tramitar um documento para o responsável pela assinatura 

automaticamente. Ao redigir/produzir no sistema o expediente, ele já fica visível na Mesa 

virtual do responsável pela assinatura. Os documentos relacionados, quando não 

tramitados, hoje, não permitem acesso ao responsável pela assinatura. Ou seja, eu tenho 

um processo que está sob minha posse, na minha Mesa virtual dentro do sistema, eu 

produzi um despacho para o meu chefe assinar, meu chefe não tem acesso ao conteúdo do 

processo, somente ao conteúdo do despacho. Nesse caso, eu tenho que tramitar o processo 

para ele ou usar a operação definir acompanhamento e, assim, que ele assinar, eu tiro essa 

marcação pra ele não ficar ali com o documento na mesa em acompanhamento.  

FCAV: Quando eu faço um documento para outro usuário assinar, devo tramitá-lo? 

Prodesp: Não. Da mesma forma: eu produzi um documento, o responsável pela assinatura é 

o meu colega... Automaticamente, é exibido na Mesa virtual dele com uma etiqueta 

“Pendente de assinatura”, e ele pode assinar; após a assinatura, esse documento retorna 

para a Mesa virtual do cadastrante.  

FCAV: Há possibilidade de cancelar um trâmite antes de o destinatário receber? 

Prodesp: Sim. Sempre que tramito um documento, ele fica na Minha mesa virtual, na 

situação, com uma etiqueta “Em trâmite”. Isso quer dizer que enquanto aquela etiqueta 

estiver disponível na mesa, ela me diz que o destinatário ainda não abriu o documento. 

Então, eu posso abrir o documento e desfazer a tramitação. Assim que o destinatário abrir o 

documento, aquela etiqueta, assim como o documento, some da minha mesa virtual.  
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FCAV: Para devolução de um documento, é somente através da função “Tramitar”? 

Prodesp: Sim, sempre tramitar. A funcionalidade “Tramitar” é sempre para o envio. Já me 

perguntaram: O documento foi tramitado para mim por engano, eu só quero devolver. O 

“eu só quero devolver” é a operação de “Tramitar”, eu vou ter que abrir o documento e 

tramitar de volta, mesmo que seja uma devolução. 

FCAV: Nesse caso, se você quiser, pode colocar uma anotação. O que significa o 

“Transferido digital”? 

Prodesp: O “Transferido digital” é a situação que aparece no resultado de pesquisa sempre 

que um documento é tramitado. Até fica a dica para gente que, como uma adequação de 

terminologia, na Mesa virtual, a etiqueta exibida “Em trâmite”, mas, no resultado do filtro 

de pesquisa, a situação é transferido digital (...) o transferido digital é sempre o que realiza 

operação de tramitação.  

FCAV: Seria o equivalente ao “Em Trâmite”.  

Prodesp: Isso.  

 


