
ALESP DIGITAL 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
I. OBJETIVO 

Em atendimento ao Ato 3/2011 que estabelece procedimentos para a implantação do processo 

eletrônico de aquisição de materiais e serviços, denominado ALESP Digital, este manual tem 

por objetivo orientar os funcionários desta Casa na utilização dos Sistemas ALESP Digital e 

Solicitação de Compras. 

 

Período de Transição: pessoas que ainda não possuem o Certificado Digital deverão 
assinar o documento e solicitar a sua digitalização no SPG (Serviço de Procolo Geral) - 
CDD (Centro de Digitalização de Documentos) - 1º andar, sala 1077. 
 

II. SOBRE ESTE DOCUMENTO 

O manual de procedimentos tem por objetivo dar informações gerais que não estão incluídas no 

Manual do Usuário, dos sistemas ALESP Digital e Solicitação de Compras. 

 

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do Help-Desk pelo ramal 6134 ou 6669. 

  

III. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 

1. A solicitação de Material e/ou Serviço deve ser realizada através do Sistema de 

Solicitação de Compras (o formulário antigo NÃO é mais aceito). 

a. Localize na área de trabalho o ícone “Solicitação de Compras”. 

 
i.Ou acesse a INTRANET da ALESP. Na página principal (coluna esquerda), 

selecione a opção Formulários e localize na lista apresentada a 

Solicitação de Compras. 

b. Na página inicial do sistema informe o seu login e senha que deverão estar 

habilitados para a utilização do sistema. Para solicitar o acesso ligue para o 

ramal: 6134 ou 6669. 

c. Dúvidas na utilização do sistema, ligue para o ramal: 6134 ou 6669. 

2. O código do SIAFISICO deve ser obrigatoriamente informado. Peça orientações sobre a 

escolha do código no Serviço de Compras, ligue para o ramal: 6728 ou 6702. 

a. Confirmada a não existência o código do SIAFISICO, o cadastro será solicitado 

pelo próprio Serviço de Compras. Será necessário aguardar o cadastramento na 

Secretaria da Fazenda para prosseguir com o preenchimento do Pedido de 

Compras. 

3. Dependendo do que foi solicitado o sistema gerará Memorando para itens Centralizados 

e a Solicitação de Compras para itens não centralizados.  

4. IMPRIMA SOMENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS que DEVERÁ SER ASSINADA 

por todos os respectivos responsáveis e protocolizada no Serviço de Protocolo Geral no 

1º andar - sala 1077.  



a. IMPORTANTE: Mesmo com a assinatura, é OBRIGATÓRIO que se faça os 

encaminhamentos e aprovações pelo Sistema ALESP Digital, isto é, 

aprovação superior também deverá ser feita eletronicamente no sistema 

ALESP Digital. O SPG (Serviço de Protocolo Geral) só dará 

encaminhamento no Pedido, se o processo digital tramitar. 

b. Quando um ou mais itens solicitados forem controlados por uma Unidade 

Centralizadora (UC), o sistema gerará memorando para as respectivas UCs, 

separando os itens que devem ser solicitados diretamente ou que deverão ser 

analisados pela UC. Não é necessário imprimir os Memorandos, mas é 

necessário que todos os responsáveis façam a aprovação eletronicamente. 

O acompanhamento deverá ser feito pelo Sistema ALESP Digital, mas neste 

período, é aconselhável confirmar por telefone o envio do memorando para a 

Unidade Centralizadora responsável. 

5. Ao concluir o cadastro dos itens e finalizar a solicitação, acesse o Sistema ALESP 

Digital para dar início ao fluxo eletrônico. 

a. IMPORTANTE: o sistema informa o nº do Processo eletrônico (sequencial e 

único). Anote-o para acompanhar a tramitação. 

 

IV. ALERTA DE ATIVIDADE 

Informa que existe uma atividade na Caixa de Trabalho que precisa ser realizada, porém, é 

importante que o usuário acesse diretamente o sistema ALESP Digital frequentemente. 

Nota: as atividades pendentes são atualizadas de hora em hora no Alerta de Atividades. 

 

Dúvidas sobre instalação e utilização do Alerta de Atividades, ligue para o ramal: 6134 ou 
6669. 
 

V. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM PAPEL NO ALESP DIGITAL 
Para juntar documentos em papel que não tenham sido gerados eletronicamente ao 
Processo (por exemplo, proposta de um fornecedor, catálogo de produtos, entre outros) é 
necessário seguir os seguintes passos: 
Imprima o formulário “Solicitação de Digitalização para o ALESP Digital” (disponível na 
página formulários da INTRANET), dúvidas ligue para o ramal: 6327. 
1. Verifique o nº do processo eletrônico onde os documentos deverão ser juntados e 

preencha o formulário e entregue para o Centro de digitalização de Documentos (CDD) 
do Serviço de Protocolo Geral.  

 
VI. ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Todos os documentos que eram assinados no papel precisam ser assinados digitalmente. 
Caso você não tenha recebido o certificado digital: 
1. imprima o documento; 
2. assine e recolha as demais assinaturas necessárias; 
3. Imprima o formulário de digitalização, preencha os dados do processo onde os 

documentos deverão ser digitalizados; 
4. Entregue o documento no Centro de digitalização de Documentos (CDD) do Serviço de 

Protocolo Geral.  
 

VII. ALTERAÇÃO DE CARGO OU LOTAÇÃO 

Solicite alteração no Sistema ALESP Digital através do Help-Desk pelo ramal 6134 ou 
6669. 


