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O QUE É? 

O Governo do Estado de São Paulo vem implementando, desde julho de

2019, o Programa SP Sem Papel, um Programa que vem trazer mais

agilidade, economia e transparência na produção e gestão de documentos

da Administração Pública, que agora são feitos em ambiente digital.

Isso significa que, agora, você vai produzir, assinar, tramitar e arquivar

documentos dentro de um ambiente digital, conforme Decreto nº 64.355,

de 31/07/2019, publicado no Diário Oficial e disponível no portal do

Programa (www.spsempapel.sp.gov.br). Instruções mais detalhadas serão

apresentadas a seguir.



Portal
Acesso aos 
serviços

www.spsempapel.sp.gov.br



Documentos Digitais

O serviço Documentos Digitais é um sistema digital que permite a

produção, a assinatura, a tramitação e o arquivamento de documentos. Ele

busca reproduzir as práticas administrativas dos órgãos e entidades

públicos do Estado de São Paulo.

Para uma melhor compreensão a esse respeito, foi preparado um Curso

sobre Gestão Documental que apresentará, de forma simples, como os

documentos são produzidos, os cuidados e a forma legal de armazenagem.

O sistema, assim como o Curso, está disponível no portal do Programa, em

Serviços: Documentos Digitais e Capacitação, respectivamente.



Documentos Digitais:
Matrícula e senha

Se você for um produtor de documentos, deve estar incluso no

Programa SP Sem Papel e, por isso, deve ter recebido uma matrícula

e senha, em seu e-mail institucional.

Essa matrícula e senha são fundamentais para que você se logue

dentro do sistema, pelo portal, Serviços, Documentos Digitais.

Caso você não tenha recebido, entre em contato com o seu RH e

solicite a ele que acione o Administrador Local do SP Sem Papel em

sua Secretaria.



Login
Acesso ao 
Documentos 
Digitais



Documentos Digitais:
Navegador

O sistema responde melhor aos navegadores Google

Chrome e Firefox.

Verifique se um destes navegadores está instalado em

sua máquina. Se não, converse com o suporte de seu

órgão.



Documentos Digitais:
Informações do usuário

Se você se logou no sistema e percebeu que suas informações

não estão corretas, contate o Administrador Local do seu órgão.

O Administrador Local é o funcionário do seu órgão/entidade,

responsável pela gestão de usuários dentro do sistema

Documentos Digitais. Ele pode ativar ou inativar matrículas,

corrigir e alterar informações, criar unidades etc.



Documentos Digitais:
Serviço Capacitação

É importante que você saiba navegar dentro do sistema, para a correta

produção e tramitação de documentos. Para isso, você deve realizar os

cursos de capacitação disponibilizados no Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA), dentro do portal, Serviços, Capacitação, e

também acessíveis pelo link:

https://treinamentos.spsempapel.sp.gov.br/.

Uma série de orientações e materiais são disponibilizados neste

espaço.

https://treinamentos.spsempapel.sp.gov.br/


Serviço Capacitação:
Matrícula e senha

Você deve ter recebido uma comunicação para se logar nos Cursos de

Capacitação, informando que seu usuário e senha são o número de

seu CPF. Caso você não consiga acessar aos cursos, entre em contato

com o Administrador Local.

Atenção: Esta não é a matrícula e senha que foram encaminhadas

para acesso ao serviço Documentos Digitais.



Capacitação
Ambiente Virtual 
de Aprendizagem



Curso de 
Capacitação

Neste curso, além de aprender sobre gestão de

documentos, você acessa aos tutoriais de

navegação, que orientam a utilização de cada uma

das funcionalidades do sistema.



Curso de 
Capacitação

Se quiser, você também pode acessar ao Manual de

Operação do sistema, que está no Ambiente de

Simulação, assim como dentro do Ambiente Oficial,

no botão MENU.



Perguntas 
Frequentes

Essa seção contém as dúvidas mais recorrentes do

Programa, trazendo informações de acesso, gestão

documental e usabilidade do sistema



Midiateca

A Midiateca é o espaço onde você encontra

informações e atualizações do Programa. Aqui,

você acessa a:

• todas as Web dúvidas, web conferências

realizadas sobre atualizações e dúvidas de

operação do sistema.

• todos os atos normativos e resoluções dos

diversos organismos que fazem parte do

Programa.



Ambiente de 
Simulação

O Ambiente de Simulação é um ambiente idêntico

ao oficial, onde você pode treinar a produção, a

tramitação e o arquivamento dos seus documentos,

evitando, assim, erros no Ambiente Oficial.



Obrigado!


