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“MESA VIRTUAL” 

A “Mesa Virtual” é a primeira página do sistema. A imagem a seguir apresenta as funções de cada 

item.  

 

• Logo: sempre que clicar no logo “Sem Papel”, o sistema voltará para a “Mesa Virtual”. 

• Menu: apresenta funcionalidades de acordo com as permissões de cada usuário logado no 

sistema. 

• Documentos: apresenta em outro formato as funcionalidades que já estão disponíveis na página 

principal. 

• Busca rápida por número do documento: para utilizá-la, é preciso saber: 

o Para os documentos do ano corrente: sigla do documento e número (Exemplo: OFI5 = OFI-

2020/00005). 

o Para os documentos dos anos anteriores: sigla do documento, número e ano (Exemplo: 

OFI-2019/1 = OFI-2019/00001). 

• Informações do login e o botão para sair do sistema 

• Pesquisa Avançada: é possível pesquisar por “Situação”, “Ano de Emissão” e “Responsável pela 

Assinatura”, dentre outras opções. No item 3.15, haverá mais detalhes sobre a pesquisa avançada. 

• Usuário e Unidade: em “Usuário”, indica separadamente os documentos que estão em posse do 

usuário; em “Unidade” indica a somatória dos documentos em posse do usuário e daqueles 

pertencentes aos demais colaboradores da unidade. 

• Filtrar documentos da mesa: é possível filtrar documentos somente entre aqueles exibidos na 

tela, por número ou palavra-chave. Esse recurso está disponível tanto para a mesa do usuário 

quanto para a mesa da unidade. 

• Recarregar Mesa: funcionalidade que permite atualizar a “Mesa Virtual”. 
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• Configurações da “Mesa Virtual”: funcionalidade que permite uma série de ações na “Mesa 

Virtual”, listadas a seguir: 

o Trazer anotações nos docs.: identifica com ícone de 

post-it, os documentos que contêm anotações. 

o Exibir indicador de doc. avulso ou composto: identifica, 

na “Mesa Virtual”, os documentos compostos (Processo, 

Expediente, Prontuário e Dossiê) e os avulsos (Memorando, 

Ofício, Ata, etc.).  

o Exibir vias canceladas: carrega na seção “Outros” os 

documentos que posuem no campo situação o status de 

cancelado. 

o Quantidade de documentos a trazer: permite ao usuário 

escolher a quantidade de documentos que quer visualizar por 

status. O número mínimo é 5 e o máximo é 500. Clicando em 

“Mais”, o sistema expande a lista de documentos. 

o Exibir pasta Aguardando Ação de Temporalidade: 

carrega o status “Aguardando Ação de Temporalidade” e todos os documentos que foram 

arquivados corrente. 

o Exibir em ordem crescente: Ordena os documentos de acordo com a sua ordem de criação 

e recebimento. 

o Limpar configurações: retoma as configurações padrões de visualização da “Mesa 

Virtual”. 

• “Mesa Virtual”: são apresentados todos os documentos relacionados à matrícula do usuário 

logado no sistema. Os documentos são separados por seção, conforme o status. Cada seção é 

acompanhada de dois ícones, que apresentam a quantidade de documentos direcionados ao 

usuário e a quantidade de documentos que estão na unidade. Cada seção contém cinco colunas, 

que indicam: o tempo em que os documentos foram criados, o número, a sua descrição, a origem 

e a situação. 

• Criar Novo: botão que permite a criação de documentos dentro do sistema. 

 

SÍMBOLOS EXIBIDOS NA “MESA VIRTUAL” 

Alguns símbolos são apresentados na “Mesa Virtual” na coluna “Situação”, sendo eles: 

 
Este símbolo é visualizado na coluna “Origem” e indica que o prazo de devolução do 

documento está próximo do vencimento. 
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Este símbolo é visualizado na coluna “Origem” e indica que o documento está fora do 

prazo de devolução, ou seja, o prazo de devolução do documento está vencido. 

 
Este símbolo é visualizado na coluna “Situação” e indica que o documento possui 

alguma anotação. 

 

SEÇÕES EXIBIDAS NA “MESA VIRTUAL” 

Em cada uma das seções, são apresentados diversos documentos conforme o momento em que se 

encontram. Entre as seções dos documentos, tem-se: 

• Alertas: Documentos cujos prazos foram definidos no momento da tramitação ou foram marcados 

pela funcionalidade “Definir Marcador”. 

• Pendente de assinatura: Documentos que precisam ser assinados pelo usuário. 

• Caixa de entrada: Documentos que foram tramitados para a unidade e/ou para o usuário. 

• Em elaboração: Documentos temporários, que ainda estão em elaboração pelo usuário. 

• Aguardando andamento: Documentos assinados pelo usuário que aguardam algum tipo de 

encaminhamento.  

• Acompanhando: Documentos produzidos por um outro agente, mas que é acompanhado pelo 

usuário logado. O usuário pode acompanhar este documento tanto como “Interessado” quanto 

como “Gestor”.  

• Aguardando Ação de Temporalidade: Documentos arquivados cumprindo prazo de guarda 

conforme sua classificação, ou que estejam aguardando transferência para Arquivo Intermediário. 

• Outros: Exibe os documentos tramitados para órgão externo ao sistema. 

 

SITUAÇÕES EXIBIDAS NA “MESA VIRTUAL” 

As situações são exibidas na “Mesa Virtual” e são atualizadas conforme o documento é elaborado e 

tramitado. Entre as situações apresentadas, há: 

• Em Elaboração: documentos temporários em elaboração pelo usuário. Documentos que ainda 

não foram finalizados ou assinados pelo usuário. 

• Gestor: documentos que o usuário foi marcado como gestor e está acompanhando, podendo, 

assim, ter ciência e colaborar na elaboração do documento. 

• Aguardando Andamento: documentos já recebidos na caixa de entrada (exceto aqueles com 

prazo de devolução) que aguardam encaminhamento; ou documentos novos cuja 
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assinatura/autenticação já tenha sido registrada e que estejam prontos para serem tramitados ou 

transferidos, conforme o caso. 

• A Receber: documentos que foram tramitados ao usuário logado ou à sua unidade que aguardam  

recebê-los. 

• A Devolver: documentos já recebidos na caixa de entrada que possuem prazo de devolução e 

aguardam andamento. 

• Responsável pela assinatura: documentos nos quais o usuário logado se encontra como 

responsável pela assinatura. 

• Pendente de Assinatura: documentos que foram finalizados e aguardam a assinatura. 

• A Revisar: documentos ainda não finalizados e nos quais o usuário logado conste como 

responsável pela assinatura. 

• Sobrestado: documentos marcados para não serem movimentados, pois apresentam alguma 

pendência. 

• Em Trâmite: documentos que foram tramitados e aguardam ser recebidos pelo usuário/unidade 

de destino. Quando o destinatário receber o documento, o documento sai da “Mesa Virtual” do 

remetente.  

• Transferido a Órgão Externo: documentos que foram tramitados a órgãos que não integram o 

Programa SP Sem Papel. A tramitação desses documentos ocorreu por outros meios eletrônicos, 

não por meio do sistema Documentos Digitais. 


