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Legislação

DECRETO Nº 36.756, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015
DECRETO Nº 37.565, DE 23 DE AGOSTO DE 2016

DECRETO Nº 40.803, DE 21 DE MAIO DE 2020

Estabelece o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como
sistema oficial para a gestão de documentos e processos
administrativos no âmbito dos órgãos da Administração
Direta e Indireta do Distrito Federal, e dá outras
providências.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/4006f1f3acbf433781e5cd7168566206/Decreto_36756_16_09_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8e1706388a2349a2a3585de9bdcfad61/Decreto_37565_23_08_2016.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fecd373b198b495e943075e0082d6b13/Decreto_40803_21_05_2020.html


Legislação

PORTARIA Nº 459, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016
Define parâmetros para uso e gestão do Sistema Eletrônico de

Informações (SEI-GDF) no âmbito dos órgãos e entidades do

Distrito Federal.

Define parâmetros para uso e gestão do Sistema Eletrônico de

Informações (SEI-GDF) no âmbito dos órgãos e entidades do

Distrito Federal.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/dee9b562ea9245598bced81cb5577c5e/Portaria_459_25_11_2016.html


Legislação

DECRETO Nº 42.070, DE 05 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização de atos

processuais administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades do Distrito

Federal, dos serviços sociais autônomos e das organizações sociais, com

contrato de gestão firmado com o Distrito Federal.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/add939a1a9f04c719b56032eaba252b5/Decreto_42037_27_04_2021.html


Legislação

Art. 3º Os atos processuais são realizados em meio eletrônico, exceto nas

situações de impossibilidade técnica do SEI-GDF.

§ 1º Para situações de urgência, que não possam esperar o restabelecimento do

sistema, a produção de documentos pode ser realizada em suporte físico,

devendo estes documentos serem assinados de próprio punho.

§ 2º Nos documentos mencionados no § 1º, o tipo de documento deve ser

acompanhado do nome “EXTRAORDINÁRIO”, e no rodapé deverá ser

inserida a expressão: “Documento produzido em suporte físico devido a

impossibilidade técnica do SEI-GDF”.

§ 3º Assim que restabelecido o sistema, os documentos referentes ao § 1º devem

ser digitalizados e incluídos, como documento externo, no respectivo

processo iniciado no SEI-GDF.

§ 4º As situações de impossibilidade técnica do SEI-GDF serão aferidas pela

Unidade Técnica de Gestão, a qual promoverá o registro do período da

interrupção de funcionamento, a ser divulgada no Portal do SEI.

DECRETO Nº 42.070, DE 05 DE MAIO DE 2021

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/382415348a2d42d796e9fac1b941d404/Decreto_42070_05_05_2021.html


Legislação

DECRETO Nº 42.070, DE 05 DE MAIO DE 2021

Art. 5º O público externo deve utilizar os meios abaixo para o envio de

documentos aos órgãos e entidades do Distrito Federal:

I - entregar diretamente no órgão; ou

II - enviar por meio dos Correios ou outra empresa transportadora; ou

III - enviar eletronicamente por meio do Sistema de Peticionamento Eletrônico,

para os processos habilitados pela Unidade Central de Gestão do SEI-GDF.

Parágrafo único. A implantação de Sistema de Peticionamento Eletrônico e as

respectivas normas de acesso, assinatura, autenticação e envio dos documentos

peticionados serão definidas por Portaria específica emitida pelo Órgão Central

de Gestão do SEI-GDF.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/382415348a2d42d796e9fac1b941d404/Decreto_42070_05_05_2021.html


Legislação

DECRETO Nº 42.070, DE 05 DE MAIO DE 2021
Art. 6º Os documentos externos, recebidos fisicamente e digitalizados por órgãos

e entidades do Distrito Federal, têm sua autenticidade e sua integridade

garantidas, por meio do uso de certificado digital, emitido no âmbito da ICP-Brasil.

...

§ 3º A critério de cada órgão, os documentos apresentados podem ser

devolvidos imediatamente ao interessado, após digitalização e autenticação,

por meio de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil pelos órgãos e

entidades do Distrito Federal.

Aguardar a Circular UGPEL e informar, por Ofício os nomes e telefones de 02

(dois) servidores que irão receber os certificados digitais destinados às equipes

das Unidades Protocolizadoras.

Além da indicação por Ofício, os servidores indicados devem encaminhar para o

e-mail: arseec@economia.df.gov.br a documentação indicada na Circular.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/382415348a2d42d796e9fac1b941d404/Decreto_42070_05_05_2021.html


Legislação

DECRETO Nº 42.070, DE 05 DE MAIO DE 2021
Art. 8º O cadastro como usuário externo é ato pessoal, intransferível e indelegável, efetivado por meio

de solicitação realizada através de formulário eletrônico disponível no endereço portalsei.df.gov.br ou

outro divulgado pela Unidade Central de Gestão do SEI-GDF.

Art. 9º O usuário externo tem como responsabilidade:
I - o sigilo de sua senha de acesso, não podendo alegar o uso indevido;

II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e aqueles contidos no

documento enviado;

III - a elaboração da petição e a inserção de documentos digitais no formato e no tamanho dos arquivos, conforme

os requisitos estabelecidos pelo SEI-GDF;

IV - a conservação dos originais, em papel, de documentos digitalizados ou enviados por meio do peticionamento

eletrônico, até que decaia o direito do GDF rever os atos praticados no processo;

V - a garantia do teor e da integridade dos documentos digitalizados apresentados no peticionamento eletrônico,

que responde nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais fraudes;

VI - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos documentos

transmitidos eletronicamente; e

VII - a verificação das condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a

configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas.

Art. 10. A não obtenção do cadastro como usuário externo, bem como eventual erro de transmissão ou

recepção de dados não imputáveis a falhas do SEI-GDF ou de sistema integrado, não servem de escusa

para o descumprimento de obrigações e prazos.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/382415348a2d42d796e9fac1b941d404/Decreto_42070_05_05_2021.html


Cadastros SIP

Cadastro de usuários:
• Seguir o padrão definido pela Unidade Central de Gestão. 

(VER MANUAL)

• Solicitação formal: e-mail ou processo

• A partir de publicação, contrato de prestação de serviço com 
GDF ou de estágio;

• Servidor ou empregado ATIVO;

• Estagiário;

• Terceirizado.

http://www.portalsei.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/06/SEI-GDF-Quadrodemodificacao.docx.pdf


Perfis de Acesso

• Perfil de usuário x colaborador;

• Unidades de permissão:

– unidade de lotação;

– unidade de designação oficial;

– unidades como colaborador;

• Limite de acesso às unidades;

• Responsabilidades do Usuário SEI-GDF;

• Servidores com diferentes permissões e cargos e funções;

• Grupos de Trabalho, Comissões e Conselhos.



Cadastros SIP

Permissões de usuários:
• Conceder permissão de usuário ao servidor apenas na unidade

de lotação que consta no SIGRH ou no sistema de pessoal do seu
órgão.

• Exceções apenas quando o servidor compor unidades como as
comissões, grupos de trabalho, comitês e em casos de
substituições oficiais das chefias em seus afastamentos.

• Não esquecer de solicitar a exclusão das permissões de gestores
do SEI dos servidores que deixarem de ser administradores do
sistema no seu órgão.

• perfil de colaborador apenas por solicitação do chefe da seção.
• não estender a permissão para as subunidades.



Cadastros SIP
Cadastro de unidades:

• Novas unidade só podem ser cadastradas no SIP quando houver ato de sua

criação/publicação.

• Publicação de designação de servidor para ser gestor/executor de contrato não

é publicação de criação de nova unidade. O servidor irá analisar os processos

em sua unidade de lotação.

• Observar a padronização do cadastro de unidades antes de realizá-lo. As siglas

do SEI não devem conter palavras inteiras, espaços, //.

• Se realizar o cadastro da nova unidade com algum erro, peça por hesk a

correção.

• Se realizar o cadastro da nova unidade com algum erro e cadastrar uma nova

unidade corretamente, não esquecer de abrir hesk solicitando a exclusão da

unidade com erro de cadastro.

• Em unidades como Comitê, Grupo de Trabalho e Comissão, a sua descrição

deverá ser sucinta, não sendo necessário colocar todas as atribuições das

unidades, deixando aquele texto enorme no cabeçalho do documento quando

produzido.



Cadastros SIP
Cadastro de unidades – Montagem de Hierarquia:

A montagem de hierarquia: unidade raiz e subunidade.  

Muitos setoriais cadastram novas unidades como se fossem unidades raiz, 

embora na sigla cadastrada existe subordinação na hierarquia. 



Cadastros SEI
COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS NO SEI

Dados das unidades:

• Endereço, e-mail institucional da unidade, telefone. 

Estes dados fazem parte do rodapé;

• Selecionar checkbox “disponível para envio de 

processos”;



Cadastros SEI
COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS NO SEI

Dados dos usuários:

• Completar os dados do usuário vinculando o cargo 

efetivo.

• Usuários que assinam com certificado digital, completar 

com CPF e instalar o assinador no computador do 

servidor. (Certificado Digital E-CPF (ICP-Brasil) –

Configuração/Utilização)

• Servidor PCD visual, selecionar o item de “Ativar recursos 

de acessibilidade” e solicitar a TI do órgão ative os 

recursos de acessibilidade do Windows no computador do 

servidor.



Peticionamento
• O PETICIONAMENTO SERÁ DESCENTRALIZADO!

• CONFERÊNCIAS: Os dados do usuário devem ser os mesmos no:

- Cadastro GOV.BR;

- Cadastro de Usuário Externo;

- Documentação apresentada.

- Documento de Identidade;

- CNPJ se o usuário quiser fazer a vinculação a uma instituição;

- Autoretrato com o documento de identificação com foto – Selfie.

O e-mail de cadastro de usuário externo e o e-mail do gov.br recomenda-se

serem os mesmos.

Recomendar o uso de e-mail do usuário ao invés do e-mail de unidades da

empresa.



Peticionamento

• Avisar ao usuário externo que o cadastro está liberado e informar que ele

precisa entrar em contato com a unidade que está com o processo/doc

para disponibilizar para ele.

• Como proceder:

• Usuário com 2 cadastros;

• Usuário com e-mail diferente da petição.

• Excluir cadastro de usuário externo somente com solicitação por escrito.

• Não precisa responder a GEAM que o cadastro foi liberado.



Chamados
HESK:

• Atendimento exclusivo para gestores de unidade setorial,

não divulgar o endereço do hesk no órgão

• Assinaturas de cargos efetivos deverão ser vinculadas ao

cadastro do servidor

• Observar a padronização do preenchimento da planilha

ao solicitar novas assinaturas

• Planilhas de assinaturas grandes devem ser divididas

para o atendimento mais rápido.

• email institucional e telefone ativo

• Quando necessário enviar a tela do sistema para análise,

o print deve ser da tela inteira, e do erro específico



ORIENTAÇÕES

Reestruturação de unidades no órgão. explicar aos usuários que ao

migrar blocos de internos e acompanhamento especial vai apenas a “relação

dos processos” e não significa uma tramitação.

- Com os processos públicos será possível apenas a consulta

- Com os processos restritos não será possível visualizar o conteúdo, desta

forma, o ideal é que os processos sejam tramitados para a unidade nova.



ORIENTAÇÕES

Solicitação de acesso de perfil de administrador:

- Solicitação do Link do Curso SEI ADMINISTRAR;

- Realizar o Curso SEI Administrar da EGOV e obter o certificado;

- Encaminhar ofício com nome, matrícula e unidade de lotação do

servidor indicado a Unidade Central de Gestão do Processo

Eletrônico e Inovação com o certificado do curso SEI Administrar.

- Será disponibilizado TERMO DE RESPONSABILIDADE para o que o

servidor indicado preencha e assine via bloco de assinatura.

- Após a assinatura, o perfil será liberado.



ORIENTAÇÕES
Solicitação de auditoria

A auditoria permite identificar ações realizadas em um processo e/ou

documento.

Recomenda-se solicitar a auditoria em casos de alta relevância para o

órgão.

A solicitação de auditoria deverá ser feita por ofício do titular da pasta do

órgão requerente ao titular da pasta da Secretaria de Estado de

Economia (SEEC/GAB), endereçado ao Secretário de Estado de

Economia do Distrito Federal.

A solicitação deverá ter itens detalhados do que se quer auditar bem

como o período auditado.

Quanto mais informações, mais rápida será a auditoria.



ORIENTAÇÕES
Exonerações e Mudança de lotação do usuário:

Em caso de exoneração de servidor sem vínculo, a retirada da 

permissão deve ser imediata. A permissão pode ser retirada pela 

Unidade Setorial de Gestão do SEI ou pelo Setorial de Gestão de 

Pessoas.

No caso de mudança de lotação do usuário, o responsável pela unidade 

solicitará imediatamente a atualização da permissão de acesso.

Cabe ao gestor realizar alinhamento junto ao Setorial de Gestão de 

Pessoas e providenciar a nova lotação e retirada da permissão do 

usuário da antiga unidade



OBRIGADA!!!!

Unidade Central de Gestão do SEI-GDF


