
Recebi um processo físico. O que devo fazer?

Processos com até 50 páginas
Os processos físicos com número até 50 páginas devem ser escaneados e incluídos
no novo sistema de controle de processos “Cachoeiro Cidade Digital” para sua
devida tramitação, devendo o físico ser arquivado na unidade administrativa,
observando o disposto no Capítulo VII do Decreto, transcrito ao final deste manual.

Processos acima de 50 páginas
Os processos físicos acima de 50 páginas devem seguir os passos abaixo no novo
sistema de controle de processos “Cachoeiro Cidade Digital”:

1 - Acessar o menu Área dos Processos / Tramitar Processos;

2 - Abrir a guia Entrada;

3 - Na guia Entrada, localizar o processo e enviá-lo para aMesa de Trabalho,

clicando no ícone Receber ;
Obs.: Processos físicos, que agora tramitam como híbridos (físicos + digital), possuem

o ícone na coluna Tipo.

4 - Abrir a guiaMesa de Trabalho;



5 - Localizar o processo na guiaMesa de Trabalho e tramitar o processo, clicando

no ícone Tramitar ;

6 - Na tela que abrir, informar os dados necessários e clicar no botão Tramitar e

Assinar .

Obs1: Após registro no sistema, o servidor responsável pela tramitação deverá
solicitar o agendamento da tramitação física dos documentos à SEMAD.

Obs2: Não será feita nenhuma tramitação, memorando ou despacho do processo
físico no processo digital a não ser a TRAMITAÇÃO como era feita no SISTEMA ZIM.

CAPÍTULO VII
DA CONVERSÃO PARA PROCESSO ELETRÔNICO

Art. 64. A conversão de processos em suporte físico para eletrônico deve obedecer
aos seguintes procedimentos:

I - o processo físico deve estar instruído e ser digitalizado em conformidade com o
disposto na normatização afeta à instrução documental em suporte físico e neste
Decreto;

II - cada volume deve ter a primeira imagem correspondente à sua capa, quando
possível, ou então a primeira folha, e as imagens subsequentes correspondentes ao
restante das folhas, mantida a ordem original;

III - as folhas do processo devem ser digitalizadas obrigatoriamente em frente e
verso, ainda que o verso da folha tenha recebido o carimbo "Em Branco";

IV - caso o processo possua mídia fisicamente juntada, o volume correspondente
deve ser digitalizado com folha remissiva na folha relativa à mídia, referenciando-a,
sendo seu conteúdo compactado, preferencialmente, em um único arquivo de
formato de compressão de dados sem perdas (ZIP);

V - as folhas sigilosas não devem compor os representantes digitais dos volumes,
devendo ser digitalizadas e capturados para o Sistema Eletrônico de Processo Digital
em arquivos apartados sigilosos, separados em arquivo individual para cada
conjunto de documentos sobre os quais incidir a mesma hipótese legal de sigilo e for
sujeito a acesso pelo mesmo interessado;

VI - o inteiro teor do processo físico e seus arquivos devem ser capturados para o
Sistema Eletrônico de Processo Digital na seguinte ordem:



a) arquivos PDFs da digitalização das partes públicas de cada volume do processo;
b) arquivos PDFs da digitalização dos documentos apartados sigilosos; e,
c) arquivos de mídia porventura existentes, na sequência em que foram juntados no
processo em suporte físico, independente da indicação do nível de acesso.

VII - o Termo de Encerramento de Trâmite Físico deverá ser incluído posteriormente,
indicando:

a) o número do processo objeto da conversão e seu interessado;
b) a informação do encerramento da tramitação do processo em suporte físico;
c) o número da folha em que se encerrou a tramitação do processo em suporte físico,
bem como a quantidade de volumes e de mídias que o compõe;
d) aos arquivos resultantes da sua digitalização capturados no Sistema Eletrônico de
Processo Digital, devendo constar o número de arquivos referentes aos volumes, aos
apartados sigilosos e ao conteúdo das mídias;
e) a unidade responsável pela conversão; e,
f) a data na qual se deu a conclusão do procedimento de conversão.

§ 1º. O processo objeto da conversão para processo eletrônico deve ser cadastrado
no Sistema Eletrônico de Processo Digital com seu NUP já existente, incluindo o
correspondente Dígito Verificador (DV), e mantidos o interessado e a data de
autuação do processo.

§ 2º. Os processos convertidos para o formato eletrônico deverão ser
imediatamente transferidos ao Arquivo.

§ 3º. Nos casos em que os processos originalmente em suporte físico possuam
apensos e cuja juntada foi realizada em caráter definitivo em razão de se referirem
ao mesmo interessado e mesmo assunto cuja decisão recairá sobre o conjunto de
processos juntados, a conversão deverá ser realizada individualmente tanto para o
processo principal como para seus apensos, devendo, após a conversão, os apensos
serem anexados ao processo principal, observado o disposto no art. 52 deste
Decreto.

§ 4º. Nos casos em que a apensação dos processos originalmente em suporte físico
trate de juntada provisória, os processos devem ser convertidos de forma individual,
devendo, após a conversão, proceder ao relacionamento entre os processos,
observado o art. 53 deste Decreto.

Art. 65. Qualquer processo ou documento avulso em suporte físico pode ser
convertido para eletrônico diretamente pelas áreas responsáveis, observados os
procedimentos de conversão dispostos neste Decreto.


