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1. APRESENTAÇÃO

A pauta da reunião foi  dividida em 4 blocos de assuntos:

Estrutura de Gestão do SEI-GDF;

Barramento;

Boas Prá�cas e Orientações;

Informes.

2. ESTRUTURA DE GESTÃO

Inicialmente foi apresentada aos par�cipantes a estrutura de Gestão do SEI-GDF, bem como os principais norma�vos relacionados
ao SEI-GDF:

Figura 1 - Estrutura de Gestão do SEI-GDF

Figura 2 - Norma�vos relacionados à estrutura de gestão do SEI-GDF

 

3. BARRAMENTO - ENVIO EXTERNO

As principais orientações relacionadas ao Barramento foram sobre:



Informações no Portal SEI-GDF ( Lista de órgãos, unidades de envio, manual): No Portal SEI-GDF estão disponibilizadas
informações de apoio relacionadas ao Barramento.

Atenção aos requisitos (Existem requisitos obrigatórios de envio): Para o envio de processos via Barramento, é preciso que o
processo atenda a alguns requisitos. Esses requisitos constam do Manual de Envio Externo.

Status de Envio (Fases do envio, aponta incidentes técnicos): O status de envio dos processos apresenta a situação em que
o processo está durante o envio. O procedimento é acompanhado pela Unidade Central.

Processos recebidos via Barramento não devem ser anexados entre si, a outros processos ou ter outros processos anexados a
eles, essa ação pode dificultar a devolução ao órgão externo de origem;

Sempre que receber processos via Barramento, a Unidade Setorial de Gestão deve realizar a alteração do �po de processo,
adequando-o aos �pos de processos do SEI-GDF; e

Não deve ser alterada a ordem dos documentos na árvore do processo recebido, pois isso pode impedir a devolução ao
órgão externo de origem.

No Portal do SEI-GDF, no link, Manual de Envio Externo de Processo,  você poderá encontrar todas as informações sobre o
Barramento passo a passo explicadas no Manual 

 

3.1. STATUS DO ENVIO EXTERNO (BARRAMENTO)

Figura 4 - Status do encaminhamento de processos por Envio Externo (Barramento)

 

 

3.2. ENVIO DE PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF):

Sobre o envio de processos que passam pelo TCDF, foram alertados vários aspectos importantes:

Fique atento às mudanças de estrutura do Gabinete do órgão, havendo mudanças de �tulares ou assessores é preciso que seja
informado à Unidade Central de Gestão do SEI-GDF e que a assessoria seja orientada sobre a existência e o funcionamento do
Barramento;

O processo recebido do TCDF deve sempre ser devolvido ao Tribunal. Mesmo sendo devolvido, o processo ainda poderá ser
consultado no SEI-GDF;

Nos casos em que o TCDF solicitar processos do GDF que estejam em tramitação, principalmente os que tenham prazos de
atendimento, estes não devem ser tramitados diretamente ao Tribunal via Barramento. Nesses casos deve ser concedido o
acesso externo ao protocolo ou ao solicitante, servidor do tribunal;

Problemas técnicos no envio externo devem ser comunicados imediatamente à Unidade Central de Gestão do SEI-GDF e, nos
casos em que houver necessidade de trâmite de urgência, sempre deve ser comunicado ao TCDF para que não conste atraso no
atendimento das demandas do Tribunal;

Com relação ao atendimento de prazos, deve-se informar ao TCDF quando o órgão �ver dificuldades para responder à demanda
ou enviar o processo; e

O TCDF não está aceitando enviar processos por e-mail, exceto se houver dificuldades técnicas. As dificuldades técnicas devem
ser comunicadas ao Tribunal antes do envio.

4. BOAS PRÁTICAS DO SEI-GDF

Foram destacadas algumas Boas Prá�cas para a gestão interna dos processos no SEI:

Recebimento e tramitação interna de processos:  diferenciar os processos que são para ciência, daqueles de levantamento
de informações. Processos de levantamento de informações não devem ser tramitados indiscriminadamente pelo órgão, deve-
se detalhar as áreas que devem responder ao processo.

Ciências: ao despachar processos que sejam apenas para divulgação e ciência, especificar que não há necessidade de incluir
despachos de ciência. Os encaminhamentos podem ser realizados também por e-mail do processo;

Levantamento de informações: ao receber processos para levantamento de informações do órgão, deve-se avaliar a demanda
e dimensionar as unidades que deverão responder. Sugere-se gerar processo relacionado para a realização dos levantamentos,
para que não seja necessário tramitar o processo principal por todo o órgão;

Despachos: Não iniciar processos com despachos; realizar a orientação sobre isso às demais unidades;

http://portalsei.df.gov.br/wp-conteudo//uploads/2020/07/ManualEnvioExternoProcesso_Usuario_30-07-2020.pdf


Recomendações antes de iniciar o processo: sempre verificar a existência de processo antecedente (mesmo assunto,
interessado, endereço...);

Escolha do Tipo de Processo: escolher o �po de processo que permita iden�ficar a demanda que está em análise no processo;

Preenchimento dos campos de cadastro: o preenchimento dos campos de cadastro facilita a pesquisa de um processo;

Conclusão dos processos nas Unidades: o SEI tem uma limitação de processos abertos simultaneamente, se terminou o que
precisava resolver no processo deve ser concluído, caso precise posteriormente verificar o processo, este deve ser colocado em
Bloco Interno ou Acompanhamento Especial;

E-mail Ins�tucional: na gestão dos Gabinetes devem ser u�lizados emails ins�tucionais; caso necessário, demandar à área de
tecnologia da Informação do órgão o aumento da capacidade do e-mail ins�tucional;

Digitalização: e conversão de processos; realizar sempre a digitalização de documentos dentro do padrão (OCR, 150 dpi,
legível);

SEI ++: essas extensões devem ser u�lizadas com cuidado, tendo em vista que não são homologados pela SUTIC. Em alguns
casos as extensões geram len�dão nas operações no SEI;

Produção em papel: pelos norma�vos do SEI não é permi�da a produção de documentos em papel. Qualquer demanda neste
sen�do, deve ser analisada junto a Unidade Central de Gestão do SEI-GDF.

5. MECANISMOS DE GESTÃO 

É importante observar a gestão de certas funcionalidades relacionadas ao SEI que são muito u�lizadas e importantes para
os Gabinetes:

Atribuição de processos: recebimento e adequada atribuição à  pessoa responsável pelo tema;

Blocos: organização de blocos internos, para facilitar a gestão e localização das informações;

Anotações: o ícone de anotação para alertar a atenção de quem está recebendo ou cuidando do processo;

Acompanhamento Especial: outra forma de acessar rapidamente um processo é colocá-lo no Acompanhamento Especial;

Marcadores: indicadores de cores para determinados �pos de processos, conforme categorização pela Unidade.

6. PERFIS E PERMISSÕES NOS GABINETES

Os perfis que são disponibilizados aos Gabinetes são vários:

Usuário: contém todas as funcionalidades necessárias para o servidor lotado oficialmente em uma unidade possa
desempenhar suas a�vidades;

Colaboradores: é menos completo, não permi�ndo assinaturas, cancelamento de documentos, exclusão de minutas e
auten�cação;

Envio Externo: permite o envio externo de processo via Barramento;

Ordenador de Árvore de Processos: permite a alteração da ordem dos documentos na árvore do processo;

Acervo de Sigilosos da Unidade: permite a emissão de lista de processos sigilosos da unidade sem a necessidade de acessá-
los;

 Inspeção Administra�va: permite a emissão de relatórios de produção de processos e documentos do órgão.

Tendo em vista a responsabilidade que representa a concessão de perfis para acesso ao sistema SEI, é necessária a atenção aos
detalhes abaixo:

Atenção aos Servidores com a concessão de permissões na Unidade;

Solicitar a re�rada de Permissão no momento da exoneração;

Alinhar com a sua Unidade Setorial do SEI, que faça o acompanhamento no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e realize as
ações necessárias de re�rada de permissões;

7. NOVIDADES NO PORTAL DO SEI-GDF

O Portal SEI-GDF está com diversas novidades e é interessante que os usuários explorem e conheçam. As principais são nas
seguintes áreas:

Botão / Aba Atendimento: - os contatos das Unidades Setoriais estão apresentados em novo formato;

Botão Orientações / Aba Documentação SEI-GDF: Vários manuais foram atualizados, os demais estão em fase de revisão, foram
criados novos manuais. Além disso, também estão disponibilizados os documentos e circulares de orientações;

Aba FAQ  SEI-GDF: Foi disponibilizado o FAQ com as perguntas e dúvidas frequentes do SEI-GDF;

Botão Usuário Externo: foram incluídas novas orientações referentes ao cadastro do usuário externo. 

Figura  5 - Novidades no SEI GDF apresentadas nos templates do Portal do SEI-GDF



 

8. CAPACITAÇÃO 

U�lize as capacitações EAD disponíveis no Portal SEI-GDF:

Figura 6 - Informação sobre a aba de Capacitação do SEI-GDF e cursos disponíveis do SEI-USAR de outros órgãos

 

9. PESQUISA DE INDICADORES

Também fora apresentado aos Gabinetes dos órgãos dados de uma pesquisa de indicadores de Implantação do SEI-GDF, os quais
colocamos abaixo:

Figura 7 - Dados de percentual de órgãos que par�ciparam da Pesquisa de Indicadores de Implantação do SEI-GDF

Figura 8 -  Dados de percentuais de economia dos órgãos com a implantação do SEI-GDF em resmas, impressão e material de escritório 



 

10. PRINCIPAIS QUESTÕES LEVANTADAS PELOS PARTICIPANTES E RESPONDIDAS PELA UNIDADE CENTRAL DE GESTÃO DO SEI-GDF

1. Questão de férias, abono e licença, posso cancelar o acesso durante o gozo dessas situações?

R.: Sim. Mas oriente o usuário, caso este necessite encaminhar algum requerimento no período de afastamento.

 

2. Na administração de samambaia as duas pessoas do gabinete que fizeram o curso do barramento não estão lotadas no gabinete e sim em
outros setores, esses dois servidores são colaboradores.

R.: Não tem problema ser colaborador, mas os gabinetes tem de estar cientes que colaboradores acessam todo �po de documento que tramite
pelo gabinete, restritos inclusive.

 

3. Aproveitando que temos Chefes de Gabinete na reunião, gostaria que fosse ressaltada a impossibilidade de digitalização de todos os
processos �sicos arquivados nas RA's para o SEI. Ainda nos deparamos com autoridades querendo realizar esse procedimento, fazendo do SEI um
depósito de processos an�gos.

R.: A afirmação está correta quando diz que o SEI não deve ser feito de repositório de arquivos. A regra definida é de que a digitalização só deve
ocorrer caso o processo esteja em andamento, podendo ser uma conversão parcial ou integral. Digitalizações para consulta, de processos já
concluídos e arquivados, não devem ocorrer.

A nossa recomendação é que cada órgão defina qual vai ser a sua estratégia para digitalizações. Em muitos casos o protocolo é equipado com um
scanner de maior capacidade de digitalizações por minuto, por exemplo. Em outros órgãos esse equipamento é mais difundido, podendo ser
definidas várias unidades para digitalização, em outras a digitalização é mais eventual.

 

4. No caso do Protocolo receber barramento, ao tramitar para o Gabinete, basta responder em atualizando andamento ou é necessário um
despacho ao Gabinete?

R.: Basta fazer o trâmite. A demanda para o setor estará con�da no O�cio encaminhado pelo órgão externo.

 

5. A solicitação (permissão) para fazer envio externo tem que ser feito pelo Chefe de Gabinete ou a Administradora?

R.: Pode ser feita pelo Chefe de Gabinete.

 

6. Gostaria de entender melhor o que é permissão de usuário e permissão de colaborador?

R.: Perfil Usuário é o básico, contém todas as funcionalidades necessárias para o servidor lotado oficialmente em uma unidade possa
desempenhar suas a�vidades. O perfil Colaborador é menos completo, não permi�ndo assinaturas, cancelamento de documentos, etc. É voltado
para servidores não lotados oficialmente em uma unidade, terceirizados, estagiários maiores de 18 anos.

 

7. Sobre a digitalização de processo, quem deverá fazer? A unidade responsável pelo processo ou sempre o Protocolo?

R.: Cada órgão deverá definir seu modo de fazer as digitalizações. Tem órgãos que só tem um scanner, e está no protocolo. Outros tem mais
equipamentos. Depende. 

 

8. Já recebi processos arquivados,com pedido pra digitalizar só por digitalizar, pra deixar lá, sem mo�vo algum... aí eu falo pro pessoal que o
SEI não é arquivo, e que só vou digitalizar, caso processo seja dado con�nuidade...

R.: Está correto. As disposições estão na Potaria nº 459, Seção I: Da Conversão de Processo e Documento Avulso em Suporte �sico para Processo
Eletrônico.

Art. 45. Processos produzidos em suporte �sico iniciarão e terminarão seu trâmite em papel e as exceções serão avaliadas pela Unidade Central
de Gestão do SEI-GDF.



 

9. A digitalização de processos, no caso dos projetos arquitetônicos não devem ser digitalizados a primeira folha.

R.: Recomenda-se não digitalizar a primeira folha.

 

10. gostaria de saber, pq as vezes o morador solicita direto o desarquivamento direto a cap, com processo estando arquivado na RA... aí é
gerado um processo SEI e enviado pra RA com requerimento do moradaor solicitando o desarquvamento, nesse processo enviado, eu preciso
obrigatoriamente responder esse processo, informando o envio, com numero do sicp etc??? ou basta eu dar ciencia?

R.: O processo precisa ser respondido. É importante ter o registro de que a demanda foi atendida.

 

11. É possivel disponibilizar um processo restrito sem enviá-lo?

R.: É possível via Bloco de Reunião.

 

12. Gostaria de saber se o Curso SEI-ADMINISTRAR é para todos os servidores de protocolo ou somente para o chefe de Protocolo?

R.: O curso é des�nado a servidores que irão desempenhar o papel de Gestor Setorial do SEI-GDF no órgão, podendo ser do setor de Protocolo,
documentação, gestão de pessoas ou TI.

 

13. Uma dúvida quanto ao procedimento descrito pelo Nedilson... a demanda será atendida no processo conver�do ou no gerado na Cap?

R.: As demandas devem ser respondidas no processo da consulta, ao receber uma consulta em um processo, deve ser respondido no processo se
a demanda foi atendida.

 

14. Como funciona essa questão de re�rada de folha do processo, já recebi duas pessoas querendo �rar pranchas do processo e levar
eembora, inclusive com processos que estão na CAP? exiiste uma possibilidade disso?

R.: Re�rada de folhas não deve ocorrer se trouxer prejuízo ao processo.

 

15. A conclusão do processo pode ser feita por despacho ou somente por termo de encerramento?

R.: Caso seja somente a conclusão do processo na sua unidade, pode ser feito por Despacho. Caso seja o encerramento defini�vo do processo,
deve ser feito o Termo de Encerramento.

 

16. Colocamos os documentos separados, mesmo? Os que forem apresentados após a finalização do processo fisíco?

R.: Sim, uma vez que o processo foi encerrado ele não deve receber novas peças. Novos documentos ficarão junto ao processo, mas não serão
inseridos ou numerados.

 

17. Boa tarde , processo digitalizado pode conter página em branco  , pode ser enviado  ?, quando digitaliza em duplex acontece de sair pagina
em branco.

R.: A recomendação é que seja u�lizado algum programa para dar tratamento ao arquivo digitalizado e remover as páginas em branco.

 

18. Aqui eles levam as pranchas até uma copiadora, acompanhados de alguém da DIALIC, e levam a cópia.

R.: É uma solução viável.

Atenciosamente,

LUCIRENE DE ALMEIDA CARNEIRO
Chefe da Unidade Central de Gestão do Processo e Eletrônico e Inovação

Documento assinado eletronicamente por LUCIRENE DE ALMEIDA CARNEIRO - Matr.0126922-4,
Chefe da Unidade Central de Gestão do Processo Eletrônico e Inovação, em 19/10/2020, às
16:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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