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Web dúvidas 6 – Perguntas e respostas: 

Modelos de Documentos 

Data de realização: 05/12/20191 

Convidado: APESP 

Modelos 

1. Trabalho na Polícia Militar de São Paulo e nossa instituição possui modelos específicos 

de documentos. Serão adaptados ao sistema?  

Sim. Os modelos serão adaptados ao sistema desde que seja feita a solicitação do 

órgão/entidade para realizar a modelagem do documento específico. Para implantação do SP 

Sem Papel foi utilizada uma metodologia de modelagem genérica com apenas alguns campos 

de identificação e preenchimento do documento, deixando todo o seu conteúdo sob 

responsabilidade do servidor produtor do documento. Para exemplificar, observe o 

Requerimento para Gozo de Licença-Prêmio, que é um modelo específico, e o Requerimento 

RH. Caso haja necessidade de adaptação de modelos genéricos e de produção de documentos 

específicos, procure a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA). Todos os 

modelos genéricos, fora os itens documentais, são baseados no plano de classificação e na 

tabela de temporalidade de atividades-meio e atividades-fim específica de cada órgão do 

Estado. 

2. Repete o e-mail APESP digital? 

apespdigital@arquivoestado.sp.gov.br 

 
1. Respostas coletadas até a presente data. 

mailto:apespdigital@arquivoestado.sp.gov.br
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Esse e-mail é utilizado para atender às demandas que dizem respeito ao trabalho direto da 

equipe do Centro de Gestão e Preservação de Documentos Digitais relativos ao SP Sem Papel 

em seu relacionamento com as CADAs e os administradores locais do SP Sem Papel. 

Neste caso, o e-mail não deve ser utilizado para atender ou dar suporte ao usuário final. 

Recomenda-se que os usuários finais utilizem os canais específicos definidos em cada órgão 

e, dependendo do caso, solicitem aos administradores abertura de chamado pela plataforma 

ITSM. 

3. Este e-mail que ele citou é para os servidores nas DEs usarem como meio de comunicação 

ou é algo mais específico? 

Em caso de dúvida, procure o administrador local, a CADA e para a Secretaria de Educação, 

também o Centro de Comunicações Administrativas (Cecad). São esses usuários que poderão 

entrar em contato com o APESP pelo e-mail. 

4. No caso de modelos [de documentos] já existentes, mas onde não é possível obter a 

formatação correta (paisagem, formulários da [Secretaria da] Fazenda)? 

Solicitamos que encaminhe detalhes de sua dúvida, problema ou dificuldade ao 

administrador local do sistema ou à CADA. Muitas vezes a falta de formatação pode estar 

atrelada à parte do editor de texto ou de geração do arquivo, devendo o administrador ou a 

CADA abrir chamado sobre a questão. 

5. Será, em algum momento, possível anexar documentos a um ofício ou memorando? 

Entendemos que documentos como ofícios e memorandos muitas vezes encaminham 

documentos anexos. Entretanto, atualmente o sistema não possibilita essa operação. Temos 

uma proposta de melhoria futura para resolver a questão dos anexos. Porém, em caso de 

dúvida, o administrador local ou a CADA. 

6. O termo de referência vai existir? Se não, qual modelo usar? E Cadê a questão do termo 

de referência utilizado em processos licitatórios? 

O termo de referência específico vai existir desde que seja feita a solicitação do 

órgão/entidade para realizar a modelagem do documento específico.  



 

3 

 

Em relação a qual modelo utilizar, atualmente existe no sistema o modelo “termo” genérico, 

considerado um item documental, que só pode ser criado dentro de um documento 

composto (expediente, dossiê, processo e prontuário). É necessário verificar se esse modelo 

genérico atende à sua necessidade até que a modelagem específica seja solicitada pela CADA.  

7. Caso haja necessidade de assinatura no documento de alguém que não seja da 

administração pública, como faço? 

Atualmente, o sistema é destinado aos servidores do Estado de São Paulo. Caso haja a 

necessidade de assinaturas externas, o documento deve ser produzido no suporte papel, 

digitalizado e capturado pelo servidor para o sistema. O documento no suporte físico deve 

respeitar o prazo de guarda do documento no SP Sem Papel. Melhorias quanto às assinaturas 

externas estão sendo estudadas e propostas. Vale lembrar que, ao solicitar uma modelagem 

de documento específica, é necessário verificar as assinaturas que o compõe. Se o documento 

precisar de uma ou mais assinaturas externas ao sistema, ou seja, se for de uma ou mais 

pessoas que não tenham acesso (login e senha) ao sistema SP Sem Papel, o documento não 

precisa ser solicitado/enviado para modelagem, pois neste caso ele será um documento 

capturado. Para esclarecimento de maiores dúvidas quanto à captura de documentos, 

verificar o manual de procedimentos (Resolução SG 57, de 30/09/19) e o manual de utilização 

do sistema 

(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/08/sp_sem_papel_manual_sist

ema.pdf). 

8. A adaptação dos documentos típicos das diversas Secretarias será feita com contato 

entre a Prodesp e as Secretarias?  

A adaptação dos documentos deve ser solicitada. O contato deve se iniciar com a CADA do 

seu órgão/entidade, que, posteriormente, deve enviar o documento ao APESP. Para a 

adaptação dos documentos é necessária a modelagem, e esta se inicia no APESP em trabalho 

conjunto com a Prodesp. 

9. Quando incluo um documento simples em um documento composto, o assunto deve ser 

o mesmo do documento composto? 
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Pode ou não ser o mesmo: varia conforme o caso ou o entendimento do órgão. Em algumas 

situações, um documento simples trata de determinada parte do documento composto; 

sendo assim, pode ter um assunto específico que faz referência também ao assunto do 

composto.  

10. É possível que eu possa criar modelos de documentos dentro do sistema e usar esses 

documentos depois? Será difícil adaptar? 

Sugerimos que não seja feita a adaptação, e sim a solicitação de criação de novos modelos 

pela CADA ao APESP. Porém, o sistema possibilita que o usuário salve, em determinado 

modelo existente, o texto-padrão para utilizar futuramente (consulte o tutorial para entender 

o funcionamento). Contudo, isso não significa que o usuário criou um modelo, e sim um texto 

de referência dentro de um modelo de documento. 

11. Esse formulário é específico para as CADAs utilizarem?  

Os formulários serão disponibilizados a todos os servidores; entretanto, a solicitação desses 

modelos só poderá ser feita por meio da CADA ao APESP. Esse formulário objetiva recolher 

informações sobre o documento necessárias à sua modelagem no sistema. Entretanto, a 

solicitação já pode ser feita, mesmo que o formulário ainda não tenha sido divulgado. 

12. Como encaminhar o termo de referência produzido por compras?  

Solicitamos que encaminhe detalhes de sua dúvida, problema ou dificuldade ao 

administrador local do sistema ou à CADA. Eles entrarão em contato com o Apesp para 

modelagem ou para tirar qualquer outra dúvida em relação ao tema. 

13. O modelo do "ofício" segue qual parâmetro ou norma?  

O parâmetro é o da modelagem genérica; entretanto, estamos estudando melhorias no 

modelo visando ao Manual de Redação da Secretaria da Fazenda. Caso tenha alguma 

proposta, por favor, indique por meio da CADA. 
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14. Um documento composto pode ter vários documentos avulsos com assuntos diferentes; 

por exemplo, Termo de Referência, Liberação de Recurso? 

Sim. O assunto pode ou não ser o mesmo; varia conforme o caso ou entendimento do órgão. 

Em algumas situações, um documento simples trata de determinada parte do documento 

composto. Sendo assim, pode ter um assunto específico que faz referência também ao 

assunto do documento composto.  

15. Como devo proceder para anexar uma folha em um documento composto na ordem 

correta?  

A ordem correta é a cronológica, conforme Decreto No 60.334/2014. Se você realiza uma 

juntada de um documento avulso em um composto, a ordem que ele vai assumir é a 

sequencial do documento composto, conforme a ordem cronológica. Para executar o 

procedimento de juntada, consulte o manual e os tutoriais de navegação. 

16. Documentos como “Histórico de aluno” vão ganhar modelos próprios? 

Sim. Primeiramente, para solicitar um modelo de documento específico, faz-se necessário 

procurar um representante da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA), a 

Cecad (Secretaria da Educação), pois esta é responsável por auxiliar e dar suporte aos 

procedimentos ligados ou que perpassam a gestão documental, como no caso da modelagem 

do SP Sem Papel. Em seguida, deve-se solicitar o envio dos modelos documentais ao Arquivo 

Público do Estado de São Paulo (APESP) junto com o formulário que será disponibilizado para 

preenchimento contendo as informações primordiais do documento para iniciar o processo 

de modelagem. 

17. Em Santos, criamos um “Expediente de Acompanhamento” por escola, e os termos de 

visita são criados no sistema como relatórios.  
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Consulte a CADA para estabelecer um padrão em conformidade. Essa pode não ser a maneira 

correta da constituição do documento. Se necessário, solicite modelagem específica ou 

adequação posterior de alguma informação ao APESP. 

 

18. A necessidade dos modelos aqui da Diretoria deverá ser requerida para a CADA local ou 

aguardar o envio desse formulário [elaborado pelo APESP]? 

O envio deverá ser realizado junto com as CADAs. Após esse procedimento, as CADAs devem 

enviar as solicitações para o APESP. Os formulários serão disponibilizados para todos os 

servidores; entretanto, a modelagem já pode ser solicitada antes mesmo da divulgação do 

formulário. 

19. Quem solicita a criação de modelo é a Secretaria, ou as Unidades Regionais podem 

solicitar direto ao Cecad?  

As Unidades podem entrar em contato com a CADA de seu órgão e entidade, ou a Cecad no 

caso da Secretaria da Educação, para solicitação dos modelos. 

20. No modelo de documento composto "Expediente", qual a razão para a s folhas que o 

compõem não ser numeradas pelo sistema? 

A numeração no sistema só acontece para processos, dossiês e prontuários. Estamos 

estudando uma melhoria para acrescentar a numeração nos expedientes. 

21. 80% dos documentos que produzimos na minha seção não estão na plataforma. Quando 

serão inseridos? 

É necessário realizar um levantamento de quais são esses documentos e entrar em contato 

com a CADA para que ela solicite a modelagem dos documentos ao Arquivo Público.  

22. Por que a formatação dos documentos não está padronizada?  
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É necessário um entendimento de qual formatação está sendo tratada. Se referente ao editor 

de texto, o chamado já foi aberto. Entre em contato com a CADA ou o Administrador Local. 

23. Muitos modelos usados pela Secretaria da Educação não estão no SP Sem Papel. Eles 

serão inseridos? 

É necessário realizar um levantamento de quais são esses documentos e entrar em contato 

com a CADA ou a Cecad no caso da Secretaria da Educação, para que ela solicite a modelagem 

dos documentos ao Arquivo Público.  

24. Modelos de requerimentos de servidor serão inclusos? 

O APESP está em contato com a CRHE para modelagem dos documentos específicos de RH. 

Até o momento foram inseridos sete modelos específicos, sendo eles Requerimento de Gozo 

de Licença-Prêmio, Requerimento de Licença-Gestante, Requerimento de Concessão de 

Horário de Estudante, Requerimento de Salário-Esposa, Requerimento de Salário-Família, 

Requerimento de Opção pela Manutenção do Vínculo com o RPPS e Requerimento para 

Tratar de Assuntos Particulares. Fora esses, foi feito um Requerimento de RH genérico e sem 

timbre para outras tratativas necessárias.  

25. Por que o formulário em branco não permite formatação?  

Não entendemos sobre qual formatação a pergunta se refere. Entre em contato com a CADA 

ou o Administrador Local. 

26. Existem modelos específicos em uma criação de documento também? 

Solicitamos que encaminhe detalhes de sua dúvida, problema ou dificuldade ao 

Administrador Local do sistema ou à CADA. Não conseguimos responder sem mais detalhes 

do documento em questão. 

27. Toda vez que produzimos um documento, ele perde toda a formatação.  
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Não entendemos sobre qual formatação a pergunta se refere. Entre em contato com a CADA 

ou o Administrador Local. 

28. O arquivo auxiliar não compõe o documento. O que acontece com ele na plataforma 

depois de arquivado? 

Ele continua como arquivo auxiliar.   

30. Qual será o limite de folhas digitais em cada volume e como será o procedimento para 

abertura e encerramento deles?  

O APESP está estudando a questão junto com a Prodesp. Atualmente um novo volume é 

aberto automaticamente após 1.000 folhas; entretanto, acreditamos que esse número não 

seja viável, uma vez que dificulta o processo de busca da informação e o tempo que o sistema 

leva para gerar a visualização. 

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 do Sistema SP Sem Papel, que está disponível no menu do Ambiente de Simulação 

e do Ambiente Oficial. 

Curso – Capacitação 

Módulo 2: Gestão Documental 
 

Unidade 1: Leis e premissas 

Unidade 2: Documentos 

Unidade 3: O que é gestão documental 

Unidade 4: Instrumentos da gestão documental 


