Manual do Usuário Externo da Plataforma GED-SEMA

GED-SEMA

2019

Índice
Apresentação

01

Apresentação
Informações importantes

Básico

02
02

Cadastramento de
usuário externo

04

Peticionamento eletrônico

06

Peticionamento de
processo novo

08

Peticionamento Intercorrente

08

Concluir o Peticionamento

09

Digitalização

10

Formatos de Arquivos
Permitidos (extensões)

10

Tamanho Máximo de Arquivos

10

Passar OCR em PDF de
digitalização

11

Informações adicionais

11

Legislação aplicável

Manual do Usuário Externo da Plataforma GED-SEMA

GED-SEMA

Estado do Maranhão
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais
2019
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Apresentação
Apresentação
Este manual apresenta as funcionalidades de acesso externo, peticionamento eletrônico e assinatura externa do Gerenciador Eletrônico de Documentos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais do Maranhão - GED-SEMA. O acesso ao sistema,
as telas de uso e as principais ações realizadas pelo usuário são apresentadas passo a passo.
Para sugestões de aprimoramentos ao presente documento, solicitamos que as contribuições sejam enviadas para ajuda.ged.sema.ma@sema.ma.gov.br.

Informações Importantes
O cadastro como Usuário Externo no GED-SEMA é pessoal, ou seja,
sua operação é sob a responsabilidade da pessoa que opera o
sistema, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso
indevido das ações efetuadas, as quais poderão ser passíveis de
apuração civil, penal e administrativa.
O sistema é destinado às pessoas naturais que participem de processos junto ao órgão, independente de vinculação a determinada
pessoa jurídica, para fins de peticionamento e intimações eletrônicas, visualização de processos com restrição de acesso aos quais
foram concedidos acesso externo ou assinatura de contratos, convênios, termos, acordos e outros instrumentos congêneres celebrados com o órgão. A comprovação de poderes de representação
da pessoa deve ser exercida processo a processo.
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No momento, o sistema não permite o uso de suas funcionalidades por parte de pessoa jurídica. Até que estas funcionalidades indicadas estejam disponíveis, o Usuário Externo deve incluir junto com
os demais documentos do peticionamento a devida Procuração
digitalizada, em cada processo.

Básico
Cadastramento do Usuário Externo
Para logar na página de Acesso do Usuário Externo do GED-SEMA
é necessário realizar o cadastro como Usuário Externo e seguir o procedimento indicado para ter seu acesso liberado. Para se cadastrar,
siga as instruções abaixo.
Na página de login do Acesso do Usuário Externo do GED-SEMA,
se ainda não tiver cadastro, acesse a opção “Cadastre-se” e siga o
procedimento.
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Para aprovação do cadastro do usuário externo é necessário
anexar ao requerimento eletrônico: Cópia de Comprovante de Residência, Cópias de RG e CPF ou de outro documento de identidade
no qual conste CPF e aceitar o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade que deve ser confirmado no local indicado.

Quando solicitado, as cópias autenticadas dos documentos acima indicados, incluindo o Termo com reconhecimento
de firma em cartório, poderão ser enviados pelo serviço de
correios para o Protocolo do Escritório Central da SEMA/MA.
Caso o usuário externo possua certificado digital ICP Brasil,
que possibilite assinatura de documentos eletrônicos, poderá
ainda encaminhar as cópias simples dos documentos por
meio do e-mail, com o Termo assinado digitalmente.
Após a liberação do cadastro, o que deve ocorrer em até
uma hora, o usuário deverá utilizar e-mail e a senha pessoal
para logar no sistema.
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Caso tenha esquecido a Senha de acesso, somente se o
cadastro já estiver liberado será possível recuperá-la, encaminhando uma solicitação para o e-mail ajuda.ged.sema.ma@sema.ma.gov.br.
Depois de logado, é aberta a tela inicial e o usuário poderá
realizar seu peticionamento ou visualiza a lista de processos
que lhe já tenha protocolado ou que tenha sido concedido
Acesso Externo, pode assinar documento para o qual foi concedida permissão para Assinatura Externa.

Peticionamento Eletrônico
O Peticionamento Eletrônico é um serviço que permite ao público
interessado formalizar um pedido junto à SEMA/MA. O interessado
deve estar previamente credenciado no GED-SEMA, de acordo
com os itens apresentados na seção anterior.
Orientações Gerais:
Antes de iniciar o peticionamento tenha os arquivos de cada documento já separados em seu computador e prontos para carregar.
Não ultrapasse 1 hora entre o carregamento do primeiro documento e o último. O sistema elimina automaticamente os arquivos
carregados e não concluídos nesse limite de tempo, considerando-os como temporários.
Cada documento deve ser adicionado separadamente, um a
um, com o preenchimento dos dados próprios. O peticionamento
segue a legislação de gestão de documentos públicos, ou seja, o
GED-SEMA não é um repositório de arquivos, mas sim de formalização de documentos.
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Arquivos a serem inseridos em Formato “Digitalizado” apenas se o
arquivo foi produzido em papel e posteriormente digitalizado, sendo
importante o uso do recurso de reconhecimento óptico – OCR (Optical Character Recognition: é a técnica de conversão de um objeto
digital do formato imagem para o formato textual, de forma a permitir a pesquisa no conteúdo do texto (mais informações estão
disponíveis no tópico 10 deste manual) para que o texto seja pesquisável.
É de responsabilidade do Usuário Externo ou entidade representada a guarda do documento em papel correspondente.
Formalmente, o horário do peticionamento, que, inclusive,
constará expressamente no “Recibo Eletrônico de Protocolo”
correspondente, será o do final de seu processamento, ou
seja, com a protocolização dos documentos efetivada.
Todas as operações anteriores à conclusão do peticionamento são meramente preparatórias e não serão consideradas para qualquer tipo de comprovação ou atendimento de
prazo.
Dessa forma, orientamos que os Usuários Externos efetuem
seus peticionamentos com margem de segurança necessário
para garantir que a conclusão do peticionamento ocorra em
tempo hábil para atendimento do prazo processual pertinente.
Importante lembrar que se consideram tempestivos os atos
praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do
último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de
Brasília, independente do fuso horário em que se encontre o
usuário externo.
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Peticionamento de Processo Novo

Abrir um processo no GED-SEMA é extremamente simples - basta
clicar no ícone de “Apresentar Requerimento” e abrirá um formulário
eletrônico para preenchimento dos seguintes campos:
Nº Processo Físico/Documento(E-Processos):
Este campo é preenchimento facultativo e deve ser utilizado
somente nos casos em que já haja processos físicos (impressos), o
número a ser colocado deve somente o do protocolo do E-Processos.
Título: Este campo é preenchimento obrigatório.
É o nome que será utilizado para designar o processo e poderá ser
usado como elemento mnemônico para uma posterior consulta
quanto o requerente não houver outros meios de localizar o processo, assim, deverá ser o mais curto, preciso e como elementos que permitam a recordação. Esse campo serve principalmente ao requerente.
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Tipos de Processo: Este campo é preenchimento obrigatório.
É o assunto principal que será objeto do pedido. Assim, havendo
mais de um assunto a ser tratado em determinado processo, deverá
o responsável escolher aquele que é mais representativo.
Existem temas que devem ser tratados de forma discreta ou sigilosa, na forma da lei, portanto, cabe ao usuário a escolher o assunto
compatível que posso conferir a descrição ou o sigilo por parte da
administração quanto aos temas ou pedidos apresentados.
Descrição: Este campo é preenchimento obrigatório.
Neste campo, onde serão expostas as razões, causas de pedir e o
pedido propriamente dito.
Tipos de Documentos (anexos): Este campo é preenchimento obrigatório.
Para inserir documentos produzidos em meio externo ao GED-SEMA, deverá o requente informar o seu tipo e anexar um documento
por vez. Caso, vários documentos tenham a mesma natureza, o GED-SEMA aceita a inserção de quantos sejam necessários.
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Peticionamento Intercorrente
Tem por finalidade a protocolar pedidos ou esclarecimentos incidentes.
Quando houver a notificação, via e-mail, o protocolo será realizado automaticamente a partir da resposta ao próprio e-mail, inclusive
com documentos anexos e serão juntados ao processo.
Caso haja a necessidade de juntada de petição intermediária ou de apresentar outro documento, sem que haja a solicitação da SEMA/MA, o usuário
externo deverá abrir novo processo e informar no item descrição que o objetivo
é anexar documentos ou informações a determinado processo. Assim, o setor
de triagem, realizará o relacionamento dos processos de forma manual e o
usuário será informado, via E-mail, que houve a anexação do pedido incidente
ao processo principal.

Concluir Peticionamento
Depois que adicionar todos os documentos que pretende peticionar, clique no botão “Enviar” na parte inferior do formulário.

Consultar Processo em Andamento

Para consultar os processos em andamentos basta ir em “Minhas
Requisições” que irá abrir a sessão de consulta ao lado.

08

Manual do Usuário Externo (GED-SEMA)

1

Caso o documento a ser peticionado exista originalmente somente em meio físico (papel), deverá ser digitalizado pelo interessado
para que seja peticionado.

2

Seguem orientações sobre os padrões de digitalização recomendados: Documento Preto e Branco: utilizar 300 dpi de resolução e
digitalização em preto e branco Documento Colorido: utilizar 300 dpi
de resolução e digitalização colorida.

3

O não atendimento das recomendações acima pode fazer com
que o arquivo resultante da digitalização tenha tamanho muito
acima do necessário e, com isso, impedir o peticionamento por
culpa do Usuário Externo que peticiona.

4

Os padrões de digitalização recomendados seguem as orientações do CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos, e visam
também maior eficiência na aplicação do OCR.
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Formatos de Arquivos
Para o Peticionamento de Processo Novo: Documento Principal
em pdf e documentos Essenciais e Complementares em pdf, html,
htm, txt, xls, xlsx, csv, mp4, mpeg, mpg, ods, odp, ogg, ogv, svg.
Peticionamento Intercorrente e Resposta a Intimação: Documento nos formatos pdf, html, htm, txt, xls, xlsx, csv, mp4, mpeg, mpg, ods,

Tamanho Máximo do Arquivo
Peticionamento de Processo Novo: Documento Principal com
tamanho até 200 Mb.
Documentos Essenciais e Complementares: Documentos com
tamanho até 200 Mb.
Peticionamento Intercorrente e Resposta a Intimação: Documentos com tamanho até 200 Mb.

O uso de OCR em documentos
digitalizados
O que é o Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR)? Por que
devo aplicá-lo aos PDFs de digitalização?
Se o documento é digitalizado sem OCR, ele fica igual a uma foto:
não se consegue selecionar seu texto, copiar e, principalmente, não
é possível indexá-lo. Quando se utiliza um software para aplicar a
técnica de OCR a um documento digitalizado é criada uma
camada invisível de texto sobre a imagem disposta no documento
originado pela digitalização. Tais softwares geralmente possuem um
corretor ortográfico para tentar minimizar os erros de reconhecimento. Mesmo não sendo 100% preciso, o OCR é muito importante para
a obtenção da mais ampla indexação possível dos documentos
externos capturados para o GED-SEMA.
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Mas, o que vem a ser a indexação?
O texto dos documentos é lido pelo servidor de indexação do GED-SEMA e seu conteúdo é reconhecido e armazenado. Com isso, é
possível realizar pesquisas por palavras e frases constantes no teor
dos documentos. É o OCR que permite a indexação do conteúdo
de documentos digitalizados. Para aplicação do OCR o usuário GED-SEMA, pode usar um software de sua escolha, posto que diversos
estão disponíveis para serem baixados da internet.

Informações adicionais
Um exemplo prático da aplicação do presente manual está
disponível no formato do vídeo disponibilizado no site da SEMA/MA.

Legislação Aplicável
O GED-SEMA foi instituído pela Portaria SEMA/MA n.° 118, de 2 de
julho de 2019 e a Portaria SEMA/MA n.° 019, de 6 de maio de 2019.
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