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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.
importantes:

ENVIO DE PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF):
Sobre o envio de processos que passam pelo TCDF, foram alertados vários aspectos
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;
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. Tentei assinar um documento com o token, com a assinatura digital, mas aparece uma mensagem
que meu CPF não está cadastrado. Preciso ver com o meu órgão? (PCDF)
R.: Sim. Cada órgão possui uma unidade de gestão setorial, que podem cadastrar seu CPF. Também é
importante veriﬁcar o Tutorial para Assinatura de Documentos com Cer ﬁcado Digital.
2. Como a unidade setorial concede a permissão de ordenador de árvore?
R.: Essa permissão deve ser solicitada pela Unidade Setorial de Gestão do SEI-GDF para a Unidade
Central de Gestão do Processo Eletrônico e Inovação (UGPEL), via O cio, informando o nome do
servidor, matrícula e unidade da permissão, sugerimos que u lizem a planilha abaixo no o cio de
solicitação:
USUÁRIO

PERMISSÃO
SOLICITADA

SISTEMA

UNIDADE

NOME DO SERVIDOR
Matrícula 16803817

Nome do perﬁl
solicitado

SEI

SIGLA COMPLETA DA
UNIDADE

3. Exis rá a possibilidade no futuro de anexar mais de 1 documento por vez?
R.: Temos que aguardar o lançamento de futuras versões do SEI.
4. Eu havia entendido que somente a unidade de protocolo e UGED poderia movimentar documento
na árvore, então pode ser concedido para outro usuário que não na área?
R.: Desde que haja jus ﬁca va para essa permissão, pode ser concedida a permissão de Ordenador de
Árvore.
5. E os órgãos do GDF que insistem em mandar documentos, que deveriam ser feitos e enviados via
Sei, ﬁsicamente pelos Correios , ex: DPDF, PCDF ...
qual a solução ?
R.: Esses fatos devem ser comunicados à Unidade Central de Gestão do SEI-GDF para que possamos
acionar o órgão e veriﬁcar o ocorrido. O Decreto Nº 36.756,de 16 de setembro de 2015 estabelece o
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como sistema oﬁcial para a gestão de documentos e
processos administra vos no âmbito dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal,
devendo ser u lizado para produção, assinatura e trâmite de documentos.
6. As permissões limitadas a 5, são para colaboradores e incluindo nesta quan dade a de usuário?
R.: Sim. O grande problema são usuários com um número de permissões muito acima do número
estabelecido, alguns tendo permissão em todas as unidades do órgão. Desta forma, a soma dos perﬁs
usuário e colaborador podem ser no máximo 5.
7. Pergunta: a criação de unidade no SEI, ainda é pelo TRF 4 (Curi ba)?
R.: Desde a implantação do SEI-GDF essa prá ca nunca ocorreu, sempre foi feita no GDF. Todo órgão
tem uma Unidade Setorial de Gestão do SEI-GDF, que é responsável pelo cadastro de unidades,
conforme as orientações deﬁnidas pelo Órgão Central.
8. Nós do Protocolo PODEMOS nos RECUSAR em, receber? (Documentos em papel)
R.: Pode ser recusado o recebimento de documentos em papel entregues em mãos pelos órgãos do
GDF, tendo em vista que os documentos devem ser produzidos no SEI-GDF.
9. Por que não é mais possível editar vários campos ao mesmo tempo em uma tabela, a edição vem
sendo feita célula por célula o que traz demanda de tempo.
R.: Nunca foi possível editar vários campos de uma tabela ao mesmo tempo no editor de textos do SEIGDF.
10. Pergunta: seria possível na hora da criação de um novo documento, deixar a opção público por
padrão? Pra quem hoje mexe bastante, deixar essa opção já marcada aumentaria a produ vidade.
R.: Hoje o sistema não conta com esse po de conﬁguração para documentos, apenas para processos.
Além disso, é importante que o servidor faça a escolha do nível de acesso, esse po de conﬁguração

exige atenção do servidor quanto ao nível de acesso dos documentos.
11. A atribuição de processos é muito lenta. Às vezes até impossível, quando o SEI tá lento.
R.: A Unidade Técnica já está ciente, mas devido à arquitetura do sistema teremos de aguardar uma
nova versão.
12. Aqui na Assessoria de Relações Internacionais do Corpo de Bombeiros recebemos oﬁcios (notas
verbais) do corpo diplomá co e organismos internacionais. Há restrições para iniciar um SEI com
documento em lingua estrangeira, levando em conta o português com idioma oﬁcial.
R.: Não há impedimento quanto ao cadastro de documentos em língua estrangeira, no entanto,
recomenda-se a inclusão de documento de tradução oﬁcial.
13. Aqui na DITEL/PCDF temos 7 seções e pra camente 1 servidor por seção (o resto é terceirizado). O
SAA (apoio administra vo) e pelo menos um dos Diretores da Divisão precisam ter acesso a todas as 7
seções, especialmente quando alguém está afastado ou em férias... Direcionamos esta situação ao
Setorial da PCDF, mas insis ram que não havia possibilidade. Pelo que vocês estão explicando, haveria
como ajustar.
R.: Entendemos que exceções podem ocorrer, devendo ser devidamente tratadas conosco.
14. Existe estudo para criação de funcionalidade que permita tramitar todos os processo de um bloco
des nados a uma mesma unidade ao mesmo tempo?
R.: A sugestão foi encaminhada ao TRF4, precisamos aguardar a análise e decisão sobre a
implementação.
15. Existe um aplica vo para smartphone do SEI.
R.: O aplica vo não foi homologado pela Unidade Técnica do SEI-GDF, portanto, não está
implementado para u lização.
16. Este acesso via aplica vo será disponibilizado para os servidores do CBMDF?
R.: Não está disponível para nenhum órgão do SEI-GDF.
17. O envio dos processos pelo barramento para o TCDF con nua com problemas, "falha no envio do
processo" e principalmente quando o processo foi gerado no TCDF. Estou com um processo desde 10
de setembro sem conseguir enviar.
R.: Estamos cientes e estamos em conversas frequentes com o Ministério da Economia, responsável
pelo Barramento, para resolver os erros e intercorrências que estão ocorrendo. Também foi realizada
atualização do sistema do Barramento.
18. Pergunta: hoje se você está num processo qualquer e vai pro bloco de assinaturas pra muitas vezes
rar a disponibilização, você não consegue voltar pro processo, daí você precisa ir pro controle de
processos e abrir novamente esse processo. Seria possível adicionar um botão de voltar pra não ter
que fazer esse caminho todo?
R.: Não há recurso no SEI que permita esse caminho automá co.

19. Gostaria de ques onar em relação ao envio de Processos pelo barramento ao TCDF, que só recebe
por esse sistema, mas muitas vezes gera novos Processos, exclusivamente para sua resposta, fazendo
com que ao longo do tempo tenhamos diversos processos fragmentados sobre o mesmo objeto.
Assim, gostaria de solicitar o alinhamento com o TCDF em relação a esse procedimento.
R.: Entraremos em contato com o TCDF para veriﬁcar a possibilidade de orientar os setores que estão
realizando essas prá cas.
20. sobre o barramento: se recebemos o documento
ﬁsicamente?

sico (MP ou TJ), podemos responder

R.: O documento sico deve ser digitalizado, incluído em processo e instruído internamente no SEIGDF. A resposta deve ser produzida no SEI-GDF, porém podem ser impressa e encaminhada
ﬁsicamente.
21. O TCDF encaminhou um mesmo o cio tratando-se de uma mesma decisão por meio do
barramento duas vezes, gerando dois processos diferentes, qual a sugestão de vocês para esses casos?
R.: Tendo em vista que se trata da mesma matéria, sugerimos deﬁnir um processo onde será
produzida a resposta e incluir o mesmo documento, em pdf, no segundo processo. Os dois processos
devem ser devolvidos.
22. PERGUNTA: Acerca do Barramento. gostaria de saber se der acesso à processo interno por meio de
disponibilização de acesso de usuário externo por 720 dias é suﬁciente ou se deve tramitar o processo
interno pelo barramento? essa pergunta se faz necessário tendo em vista que uma vez tramitado o
processo pelo barramento, está fundação não consegue inserir documentos posteriormente.
R.: Se a solicitação do processo é para consulta, o ideal é mesmo a disponibilização via Acesso Externo,
especialmente quando se tratar de processo que ainda está em trâmite.
23. Há como saber de forma rápida quem das partes inclusas no processo não deu ciência em um
documento? Por vezes são muitas partes no processo e veriﬁcar um a um quem deu ciência é
complicado.
R.: O SEI-GDF apenas registra as ciências em lista, devendo o usuário consultar a lista para iden ﬁcar
os usuários que deram ciência.
24. Aviso: Lu, lembra de falar para não alterar o po de processo com o obje vo de restringir o acesso.
O po de processo tem atrelado a ele o assunto e a temporalidade.
R.: O po de processo no SEI-GDF deve ser selecionado tendo em vista a matéria que está sendo
tratada. Desta forma, os usuários devem estar atentos a escolha do po correto, não cabendo a
alteração apenas com o obje vo de possibilitar a restrição do acesso aos documentos. Além disso, o
po de processo está ligado ao assunto e temporalidade arquivís cas, portanto, uma alteração
indevida impactará na futura avaliação do prazo de guarda deste processo.
25. Muita gente coloca os documentos restritos jus ﬁcando "documento preparatório" e esquecem
de re rar depois
R.: Uma vez que a restrição de acesso não se jus ﬁque mais, deve ser re rada. Por meio da ação

"Consultar/Alterar Documento" é possível alterar o nível de acesso do documento.
26. Pergunta: Quanto à conversão de processos sicos com mais de um volume, 02, 03, 04..., qual a
exigência de ser feito a conversão parcial?
R.: Portaria Nº 459, de 25 de setembro de 2015, Art. 45, Parágrafo Único: Parágrafo único: Havendo a
necessidade e autorizada pela Unidade Central de Gestão do SEI-GDF a conversão poderá ocorrer
integral ou parcialmente.
27. Tem como nós fazermos a rastreabilidade de link de um documento ou seja, saber em quais
documentos este documento ele está linkado? Isso seria bom para sabermos o impacto do
cancelamento de algum documento.
R.: Hoje o SEI não conta com essa funcionalidade. Esse po de veriﬁcação pode ser realizada via
Pesquisa, pesquisando pelo número do documento. No entanto, o cancelamento de documentos deve
ser u lizado apenas quando estritamente necessário. Tendo em vista que se o documento foi
referenciado em outro, o cancelamento pode prejudicar o entendimento do rito processual. Ao
encontrar erro ou incompletude num documento, veriﬁque a possibilidade de fazer um documento
re ﬁcador ou complementar para compor o processo.
28. OBSERVAÇÃO: Percebo que muitos órgãos e en dades criam minutas de documentos em PDF e
colocam no processo SEI-GDF, o que não é o recomendado considerando o caput e § 4º do art. 14 da
Portaria nº 459, de 25 de outubro de 2016. Apesar disso, apresento esse fato e ques ono para
veriﬁcar se esse entendimento está adequado ou se essa prá ca não tem restrições.
R.: As minutas devem ser incluídos nos documentos de encaminhamento, como por exemplo os
Despachos ou Memorandos.
29. PERGUNTA: uma função, que não acho muito funcional, é o RETORNO PROGRAMADO. Não
permite enviar o processo para outra unidade, que muitas vezes, é para o Comandante da Unidade.
Além do mais, a data programada não é cumprida e o processo permanece por muito mais tempo e a
única forma é enviar para a unidade de origem (única unidade que conseguimos tramitar)
R.: Para o envio do processo para outra unidade as alterna vas são que a unidade que recebeu com
retorno programado mantenha o processo em aberto ao fazer o envio. Importante destacar que a
função do retorno programado é atribuir um prazo para determinada área responder a um processo,
por isso o sistema não permite o envio de processo ou outra unidade, obrigando a manter aberto com
a unidade demandada para responder no prazo estabelecido. Não há como fazermos alterações na
funcionalidade. Lembrando que o seu uso não é obrigatório, apesar dele facilitar o controle de prazos
da unidade.
30. O uso do despacho é só pra unidades subordinadas hierarquicamente?
R.: Não.
O Manual de Comunicação Oﬁcial do Governo do Distrito Federal deﬁne despacho como "a nota
escrita pela qual uma autoridade dá solução a um pedido ou encaminha a outra autoridade pedido
para que decida sobre o assunto. O despacho pode ser interlocutório ou decisório." Cabe ressaltar que
ele é u lizado para impulsionar o ﬂuxo processual e transita por todas as hierarquias.
E, como impulsionador, não se conﬁgura em documento inicial de processo tanto que, após o seu
texto não é inserido fecho (“Respeitosamente” - dirigido exclusivamente ao Governador ou
“Atenciosamente” - dirigido aos demais des natários) como é inserido nos Memorandos e O cios, por

exemplo, que após a demanda inicial a autoridade “despede-se” por meio do fecho.
31. Não basta colocar o prazo no documento inicial??
R.: Essa informação é importante, deve ser colocado em destaque. No entanto, o retorno Programado
permite um controle de prazos maior pela unidade que determinou o prazo.
32. PERGUNTA: Nos o cios encaminhados de um órgão para outro, o endereçamento ﬁcará na parte
incial ou ﬁnal do texto? Será elaborado um novo Manucal de Comunicação Oﬁcial e Manual de Gestão
de Processos atualizdo tendo em vista o uso de SEI visando uniformizar o tratamento desses
documentos e processos?
R.: O endereçamento permanece ao ﬁnal (embaixo), conforme Manual de Comunicação Oﬁcial do
Governo do Distrito Federal vigente.
Quanto a atualização dos manuais, já existem inicia vas de atualização. Inclusive, o Manual de
Comunicação está em fase adiantada. Por solicitação do GAB da SEEC, o trabalho havia sido suspenso
em virtude da pandemia, mas as a vidades para sua conclusão serão retomadas em breve. Quanto ao
Manual de Gestão de Documentos, atualmente vem sendo editadas Boas Prá cas e algumas
orientações pontuais aos órgãos. Mas, essas informações também serão consolidadas em um Manual.
33. PERGUNTA: Contata-se um uso demasiado de despachos nos processos. Em que situações a
"atualização do andamento" pode subs tuir o uso excessivo desses despachos?
R.: Conforme dita o Manual de Comunicação Oﬁcial do Governo do Distrito Federal vigente, o
despacho pode ser u lizado tanto para decisão quanto para encaminhamento.
Contudo, com a implantação do SEI-GDF algumas funcionalidades do sistema vieram para facilitar a
instrução processual. Assim, alguns despachos podem ser subs tuídos por funcionalidades do
sistema.
O “Atualizar Andamento” pode ser u lizado para inclusão de informações que não necessitem constar
formalmente em um documento e que não traga prejuízo à instrução processual como exemplos: a
correção de ﬂuxo de processo ou o encaminhamento de processos para ciência da equipe.
Outra funcionalidade que vale a pena ser lembrada é a “Ciência”, que é u lizada para indicar que o
usuário teve ciência a respeito do conteúdo de um documento especíﬁco ou no processo como um
todo, não exigindo assim, a elaboração de despachos para esse ﬁm.
34. Como está dentro do SEI, precisamos colocar o endereço sico no O cio?
R.: Depende para qual órgão o documento será encaminhado.
Se for para órgãos que componham a estrutura do SEI-GDF, não há necessidade. Lembremos que
quando os documentos eram produzidos ﬁsicamente, nesses casos, o endereçamento já era
subs tuído pela palavra NESTA.
Agora, se forem produzidos para órgãos externos, que precisem ser impressos para entrega em mão
ou pelo Correios, o endereçamento se torna necessário
35. uma coisa que gostaria de saber que lembrei agora quanto a assinatura de contrato. Alguns
contratados não querem fazer o cadastro para assinatura externa. existe alguma norma va que
possamos obriga-los a esta adequação? nas novas licitações temos inserido. Mas os contratos an gos
é uma diﬁculdade.
R.: Tendo em vista que os documentos do GDF passam a ser produzidos em meio eletrônico, a
assinatura pelo contratado também deve ser realizada de forma eletrônica. Os norma vos do SEI-GDF

amparam a assinatura.
36. qual o po de documento que vai para hierarquia superior (já que o despacho é para
subordinados)?
R.: O despacho não deve ser u lizado apenas para os subordinados. Esse po de documento permeia
“qualquer” hierarquia pois impulsiona o ﬂuxo processual e como tal só não se conﬁgura o primeiro
documento de um processo.
Ele é o meio pelo qual uma autoridade dá solução a um pedido ou encaminha a outra autoridade
pedido para que decida sobre determinado assunto.
Agora, existem documentos que tem des natário certo, como o caso da Exposição de Mo vos que
deve ser produzida pelos Secretários de Estado ou autoridades equivalentes e des nadas,
exclusivamente, ao Governador.
37. PERGUNTA Sobre Despachos: é só para hierarquia inferior?!? Aqui vejo usando para
encaminhamentos, em geral, e para comunicações rápidas, relacionadas a outros despachos... Não é
assim?
R.: Está correto, mas lembramos que o Despacho nunca é o documento inicial de um processo. O
despacho permeia “qualquer” hierarquia pois impulsiona o ﬂuxo processual e como tal só não se
conﬁgura o primeiro documento de um processo. Mais orientações podem ser ob das consultando o
Manual de Comunicação Oﬁcial do Governo do Distrito Federal.
38. Voltando à escolha do po de processo, consigo fazer a alteração desse po dos processos gerados
nas unidades subordinadas à minha secretaria ?
R.: Se o processo es ver em aberto na unidade em que você tem acesso, sim, por meio da ação
Consultar/Alterar Processo.
39. Quando usar memorando e quando usar despacho?
R.: R.: O Memorando é a correspondência u lizada entre as autoridades competentes no mesmo
órgão ou en dade. Já o despacho é a resposta, a con nuidade de análise, o encaminhamento... Ele
que impulsiona o ﬂuxo na análise da matéria inicialmente tratada e como tal, não se conﬁgura o
primeiro documento do processo. Mais orientações podem ser ob das consultando o Manual de
Comunicação Oﬁcial do Governo do Distrito Federal
R.: Quando se trata de con nuidade de análise, con nuidade de avaliação daquele assunto pode ser
u lizado despacho.

40. PERGUNTA: Ao incluir um documento externo, se pede o Tipo de Documento, mas não temos
como digitar, as sugestões já estão inseridas, mas apesar de muitas, faltam algumas sugestões para
nomearmos o po de documento. Diferentemente, do Nome da Árvore que conseguimos editar e
nomear o documento de forma adequada. Não seria mais adequado,também, podermos editar o Tipo
de Documento?

R.: Não. O po de documento externo é parametrizado para que seja feita uma escolha, ao deixar o
campo em aberto, abre-se a possibilidade de que sejam incluídas informações indevidas neste campo.

O po de documento é uma importante informação que aparente na árvore do processo, portanto
con nuará sendo previamente parametrizado.
41. PEDIDO: Pode ser ao ﬁnal, mas vocês mencionaram quais documentos podem originar processos
mesmo? (Pode ser só no CHAT)
R.: O cios, memorandos, requerimentos.

42. Não poderia criar um po de documentos "ANEXO"?
R.: Entendemos não ser interessante para a gestão documental o cadastro de Tipos de Documento
muito vagos, genéricos. Sendo assim, preferimos analisar o caso concreto e orientar o uso de Tipo de
Documento especíﬁco.
43. o tamanho do pdf suportado pelo SEI é muito pequeno. Poderiam aumentá-lo?
R.: Para a manutenção e sustentabilidade do SEI-GDF, o tamanho con nuará em 20MB.
44. recebo documentos que não tem como localizar no documento...
R (já estava no chat).: A diﬁculdade de localização Luis deve estar relacionada a não inserção
adequada dos dados no cadastro dos documentos e processos, que permitam a recuperação das
informações...
45. Como faço para habilitar um documento para que vários usuários editem? uma ata, por exemplo
que esta sendo editada
R.: É possível pela funcionalidade Bloco de Assinatura, porém, caso mais de um usuário esteja
trabalhando no mesmo documento, pode ocorrer uma perda no trabalho quando um usuário salva
sua versão e sobrepõe a versão de outro.
46. Há a possibilidade de criação de novas fundamentações para a restrição de acesso aos processos
mediante requisição à unidade central de gestão? As fundamentações que atualmente existem, às
vezes são insuﬁcientes.
R.: Sim, a Unidade Setorial de seu órgão pode fazer o encaminhamento de um chamado junto a
Unidade Central.
47. Há cer ﬁcados para os concluintes do curso SEI ?
R.: Sim. É encaminhado via e-mail pela EGOV.
48. Poderíamos parabenizar o app CAMSCANER!! Ó ma ferramenta!! Rsrsrs
R.: Dê preferência pela versão paga, uma vez que malwares podem ser embu dos nos anúncios
exibidos por esse po de programa. Fonte: h ps://www.tecmundo.com.br/so ware/145362-cuidadopopular-app-camscanner-android-infectado-malware.htm.

49. Nunca consegui fazer o bloco de reunião funcionar para outras unidades...
R.: O funcionamento é semelhante ao do Bloco de Assinaturas, para a dis
50. Há possibilidade de atribuir um Processo para vários servidores?
R.: Não.
Documento assinado eletronicamente por LUCIRENE DE ALMEIDA CARNEIRO - Matr.0126922-4,
Chefe da Unidade Central de Gestão do Processo Eletrônico e Inovação, em 22/10/2020, às
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