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REFLEXÕES

Processo Administrativo Físico

=> Uso irracional de material de expediente (folhas, 
canetas, grampos, etc)

=> Possibilidade de extravios de processos e 
substituições indevidas de folhas

=> Dificuldade de trabalhos simultâneos que necessitem 
do processo

=> Necessidade de controle para realizar a 
movimentação física do processo (uso de estagiários, 
controles de entrada)

=> Desencontro na tramitação no sistema GRP e 
processo físico

=> Incorreções na numeração de páginas

=> Coleta de assinaturas morosas 

Processo Administrativo Eletrônico

=> Uso racional de folhas e insumos (sustentabilidade)

=> Otimização de material e espaços físicos quando do 
aguardo (uso de marcadores)

=> Impossibilidade de alteração de documentos, após 
juntado no processo

=> Possibilidade de trabalhos em conjunto 
(compartilhamento de atividades)

=> O processo pode ser acessado em tempo real 
(inclusive remotamente)

=> Paginação automática dos documentos

=> Assinaturas eletrônicas de documentos 
(possibilidade de assinar em lotes)

=> celeridade de tramitação (mas ficamos refém do bom 
funcionamento do sistema)



    
REVISE OS SEUS FLUXOS DE TRABALHO INTERNOS

=> Avalie e revise na sua Secretaria qual é a melhor maneira para conduzir os 
trabalhos de forma eletrônica. 

=> Conheça o fluxo que o processo deve seguir para realizar os devidos 
encaminhamentos de forma eficiente. 

=> Identifique como será a distribuição de trabalho: os processos chegarão a um 
coordenador  que distribuirá ou todos terão acesso e serão responsáveis. *

=> Faça reuniões com os setores interessados para encontrar a melhor solução.  

=> Indique o treinamento aos colegas para terem acesso ao sistema

=> Reavalie funções: atualmente, não aceita a condução por estagiários



ABERTURA DO PROCESSO

Classificação documental: Assunto/Tipo/Subtipo

O sistema contém algumas inconsistências em relação ao cadastramento de tipos de 
documentos. Já foi solicitado a inclusão de algumas alterações, porém até a adequação 
recomenda-se que seja priorizado o cadastramento do ASSUNTO (ainda que o TIPO ou 
SUBTIPO não se enquadre perfeitamente a natureza da contratação)

Exemplo: Inexigibilidade => Prestação de serviços

Utilize palavras-Chaves para auxiliar a pesquisa: 

Nessa situação utilize as palavras-chave do assunto correspondente para facilitar futuras 
pesquisas *



MANUSEIO DE DOCUMENTOS

Evite digitalizar documentos fabricados pelo Município. 

Recomenda-se fazer o upload dos documentos de outros sistemas, quando gerados pelo 
Município.

Ex.: Pedido de Compra(gerar pdf), Termo de Referência, Orçamentos, etc.

Use o editor de texto do sistema para documentos mais simples. 

Ex.: (Encaminhamentos)

Os documentos devem ser assinados, preferencialmente, no sistema PROA, por meio de 
assinatura cadastrada. 

Os documentos de terceiro digitalizados: Use baixa resolução/ Não deixe folhas em 
branco.



Não digitalize documentos nato digitais

Os documentos nato digitais (aqueles que já existem de maneira eletrônica), tais 
como as Leis, Portarias (inclusive as de nomeação de comissão que já são geradas 
no PROA) e certidões (que são emitidas de forma eletrônica), DEVEM ser incluídos 
no processo sem a necessidade de passar por impressão ou digitalização.

Não precisa assinar!!

MANUSEIO DE DOCUMENTOS



DICAS DE MONTAGEM DO PROCESSO

1) A ordem da montagem dos documentos é a estabelecida no Checklist, porém o 
checklist é o último documento.

2) Deve ser trabalhado os documentos na área de trabalho à esquerda do Proa, de maneira 
individual, de modo que possibilite a assinatura eletrônica dos signatários, antes da juntada 
nos autos, no lado direito da tela (processo principal)
Entretanto, não esqueça documentos na área de trabalho, sem a devida juntada 
quando estiverem prontos.

3) Esteja ciente que após adquirido o processo, é possível COMPARTILHAR (ícone fica 
acima do histórico de atividades) o processo com outros interessados que podem 
trabalhar ao mesmo tempo. Nessa opção, é aberto a possibilidade de conversa por 
meio de um chat que é aberto entre os participantes. Verifique se a opção é útil para 
suas atividades.



DICAS DE MONTAGEM DO PROCESSO

4) Recomenda-se anexar os documentos de maneira individual ou grupo de  afinidade (Ex. 
Qualificação Fiscal), salvando de acordo com o nome do documento.

5) Sugere-se que seja solicitado às empresas os documentos físicos já na forma digital de 
modo a não necessitar escanear e após inserir no sistema. Ex.: Contrato Social, proposta, 
etc. (Vide art. 14 do Decreto Municipal 21.818-2021)

6) Os documentos de demanda de processo que têm origem em setores (diferentes do 
financeiro) podem ser abertos em processo próprio e depois vinculado ao principal ou 
conforme a definição interna da Secretaria. (Entretanto, adapte sua rotina para não 
precisar imprimir documentos)

7) Utilize marcadores de processo para facilitar o trabalho *



PREENCHIMENTO DO CHECKLIST
(Não use caneta ou lápis, preencha de forma eletrônica)

O Checklist deve ser anexado no processo por último após a numeração do processo. 
Todavia, a numeração das folhas no processo ocorre de forma automática, mas apenas 
após a distribuição do processo.

Dessa forma, sugerimos o seguinte: 

a) Após autuação dos documentos no processo principal (lado direito) na ordem 
estabelecida do checklist, distribua com o intuito de numerá-lo. 

Em seguida, readquira o processo e faça o preenchimento do checklist (folhas), anexe ao 
processo principal, e depois sim distribuí-lo conforme o fluxo. Deve ser preenchido de 
maneira eletrônica.



COMUNICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DOS ATOS

 A comunicação e ratificação dos atos do processo ao Prefeito deve ser feita 
distribuindo o processo ao GAB/PREF que emitirá um despacho tomando ciência e 
ratificando os atos.

 Essa medida permitirá eliminar o documento intitulado "comunicação" nos processos 
eletrônicos, porquanto após anexado documento do lado direito do processo, não é mais 
possível assiná-lo.

Nesse ponto, pedimos que não seja enviado o processo por meio da ferramenta 
"tarefa", pois a ciência é apenas dos documentos disponíveis.

Ressaltamos que na sistemática da Lei 14.133-2021 e da Lei 13.019-20214 essa 
etapa não existe, porém é necessário cumpri-la nos ajustes oriundos da Lei 8.666-93.



NUMERAÇÃO DOS AJUSTES

Os documentos assinados de forma eletrônica não podem ser modificados, após a assinatura. Dessa forma, não é recomendável que se 
escreva o número do Contrato de maneira manual (caneta) sob pena de invalidação do documento, conforme o costume do Município para 
os processos físicos.  Dessa forma, foi solicitado alteração para que o sistema gere um número de forma automática quando se gerar o 
contrato.

Entretanto, até a melhoria não ser implantada deve-se seguir o seguinte procedimento:

a) Na sequência do processo, após os devidos registros para lançamento GRP e remessa Licitacon e publicações , a Central de Licitações 
encaminhará o processo a SGM a qual informará o número do ajuste o qual deverá ser utilizado pelo servidor responsável para geração 
do contrato. (Dessa forma, não será necessário mandar e-mails para solicitar o número). Estamos aguardando alterações no sistema 
junto a informática, que possibilitará a geração de numeração automática;

b) O número fornecido pela Secretaria de Governo deverá ser incluído na ementa da minuta, no formato ano/número (aaaa/nnnn) que 
passará a constar, por exemplo: "Termo de contrato nº 2022/415....";

c) Para os termos aditivos não será mais necessário número de publicação, e deverá continuar constando na ementa a informação 
conforme exemplo: "Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 2022/415,..."

Além disso, não possuir mais o número sequencial da publicação não exime a secretaria de envio dos aditivos para publicação, que deverá 
continuar sendo efetuado normalmente, conforme legislação;

d) A publicação, tanto de contratos novos como de termos aditivos, passará a constar anexa no processo do PROA imediatamente na 
sequência do respectivo termo assinado;

ASSIM, RESSALTAMOS QUE O NÚMERO DO CONTRATO DEVE SER O INFORMADO PELA SGM.



DICAS PARA COLETAR ASSINATURAS

Assinaturas internas (1º Opção)

Recomenda-se habilitar a ferramenta: “Assinatura de documento independente de processo”* 

Essa ferramenta possibilita que várias pessoas assinem um mesmo documento sem distribuí-lo, 
em uma única tarefa. Repare, contudo, que o processo ficará disponível para o signatário somente 
após a assinatura do signatário anterior, se houver mais de um. Na outra ponta, para assinar os 
documentos enviados por essa tarefa é viabilizado a assinatura em lote, contribuindo para a 
celeridade na tramitação. 

O caminho para assinar é na aba “Assinar Documentos” e o usuário somente é avisado que tem 
essa tarefa, caso configure esse lembrete. 
O caminho para ativar o lembre: configurações => Preferências do Usuário => Permissões=> E-
mail=Tarefas delegadas para mim. Recomenda-se que solicite aos colegas que habilitem esse 
aviso sempre que não tiverem contato diário e frequente com o sistema.



DICAS PARA COLETAR ASSINATURAS

Assinaturas internas (2º Opção)

Distribua ou compartilhe o processo.



DICAS PARA COLETAR ASSINATURAS

Assinaturas externas 

A assinatura dos contratos deve ser realizada por meio da ferramenta “Tarefa” => 
Assinatura Externa de documentos. 

Será necessário que o Contratado possua um certificado emitido por uma Autoridade Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), na forma da legislação vigente. Instrua o fornecedor de como proceder enviando o documento em 
anexo. Identificamos que o sistema não permite que contratos assinados com certificado digital (fornecedor externo) sejam assinados 
posteriormente com assinatura cadastrada (login do sistema). Entretanto, o contrário é possível, ou seja, é permitido que se assine com a 
assinatura cadastrada (login do sistema) e após se realize a assinar com certificado digital.

Dessa forma, orientamos que os Secretários assinem previamente os contratos antes 
de ser remetido ao fornecedor para assinatura. 

Assinatura conjunta de sócios: Em princípio, verifica-se que é possível que apenas seja remetido para assinatura de um signatário por vez. 
No caso de assinatura conjunta, deve ser remetido para cada sócio individualmente.



“O saber não está na ciência alheia, que se absorve, mas principalmente, nas 

idéias próprias, que se geram dos conhecimentos absorvidos, mediante a 
transmutação, por que passam, no espírito que os assimila. Um sabedor não é 
armário de sabedoria armazenada, mas transformador reflexivo de aquisições 

digeridas.”

Rui Barbosa



OBRIGADO PELA 
ATENÇÃO!

Advocacia-Geral do Município

Setor de Licitações e Contratos

pgmcontratos@caxias.rs.gov.br

Fone: (54) 3218.6039

mailto:pgmcontratos@caxias.rs.gov.br
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