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Data de Nascimento do SEP: 

Maio de 1986



O Decreto Nº 030, de 29 de 

março de 2000



Em 2010...
Após 24 anos de uso, o SEP evoluiu para uma versão web ,

trazendo modernidade e velocidade no gerenciamento e tramitação de 

processos, passando a utilizar uma abordagem integrada para 

autenticação dos seus usuários. 



Implantação março de 2010



Mais informações:

• Utilizado por 71 (setenta e um) órgãos da Administração Pública Estadual

• Mais de 3.600 (três mil e seiscentos) usuários

• 7.392.076 de processos autuados (até 31/05/2017)



Em janeiro de 2017...



Processo Eletrônico
O sistema de processo eletrônico permite a autuação, 

despacho e tramitação de processos administrativos, 

ou documentos avulsos, em formato digital.



Principais Motivações:
• Grande volume de documentos em suporte papel;

• Falta de padronização na produção de documentos;

• Fragilidade na fidelização da informação oferecida, decorrente da falta de 
segurança na tramitação em suporte papel;

• Duplicidade da informação;

• Lentidão no transporte físico de documentos;

• Alto custo relativo ao transporte físico de documentos;

• Inexistência de controles de segurança da informação para acesso aos 
processos e documentos estaduais;

• Dificuldade de acesso à informação e no cumprimento dos prazos.



Custo para o Estado...





Visão
Com a substituição para o suporte digital da produção de documentos

iremos propiciar o controle da segurança dos documentos públicos, 

agilizar a acessibilidade das informações públicas, 

evitar duplicidade de produção de documentos, dar celeridade a 

tramitação de documentos, garantir a transparência das informações 

públicas, reduzir os custos relativos ao transporte físico 

de documentos e processos, e conter o crescimento constante dos 

gastos com armazenagem da massa documental.
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