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     ASSESSORIA JURÍDICA 

Boletim nº 009/2020 Data: 06/04/2020 

Legislação: INSTRUÇÃO NORMATIVA – Nº 01/2020 – SDI 

 

SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS STDoc 

 

 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Institucional 

(SDI) editou a Instrução Normativa nº 01/2020 - SDI, a qual tem por 

finalidade estabelecer os procedimentos gerais para utilização dos 

serviços de protocolo para os Órgãos e Secretarias integrantes do 

Sistema de Tramitação de Documentos (STDoc) revogando a IN /2019 - 

SDI. 

 

Além dos procedimentos para uso do sistema e definição das 

responsabilidades dos usuários, a nova Instrução dedica capítulo 

especial sobre a rotina na tramitação de processos durante o surto 

de pandemia do Coronavírus (COVID-19) a fim de padronizar a tramitação 

de documentos e processos na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes,  

proibindo a tramitação de documentos em meio físico, porém mantendo 

esta permissão para processos. 

 

 Nestes casos, a orientação é no sentido de que os processos 

poderão continuar a ser tramitados em meio físico, devendo os órgãos 

e secretarias definirem procedimentos em conjunto para o envio e 

recebimento dos volumes processuais, conforme sua natureza.  

 

 

Enquanto durar o período de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), 

a comprovação da autoria, autenticidade e integridade de documentos 

em forma eletrônica, quando não utilizado certificado digital emitido 
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no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, 

será realizada por meio do registro de nome de usuário e senha no STDoc, 

ficando dispensável a impressão e assinatura diretamente no papel. 

                                 

ATENÇÃO!!!! 

 

Destaque-se que os termos contidos na IN 001/2020a, não eximem a 

observância das demais normas competentes, que deverão ser 

respeitadas.  

 

Os servidores das Secretarias/Órgão se obrigam a cumprir e a zelar 

pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos pela nova 

Instrução. 

 

Demais esclarecimentos sobre a nova Instrução Normativa poderão ser 

obtidos no Manual STDoc. 

 

Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa 

deverão ser obedecidas às demais normas vigentes. 

 
 

 


