
 

 

 

 

 

 

MANUAL PARA ACESSO AO 
SERVIÇO “AGENTES EXTERNOS 
À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL” 

VERSÃO 2 – 26/04/2021 
 



2 

SUMÁRIO 

1. POR ONDE COMEÇAR ..................................................................................................... 3 

1.1. COMO ACESSAR .................................................................................................................. 3 

2. PÁGINA INICIAL DO SERVIÇO “AGENTES EXTERNOS À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL”...... 4 

3. COMO FAZER UMA SOLICITAÇÃO ................................................................................... 5 

3.1. ASSINAR SOLICITAÇÃO ....................................................................................................... 6 

3.2. ENVIAR SOLICITAÇÃO ......................................................................................................... 7 

3.3. GERAR PROTOCOLO ........................................................................................................... 8 

4. COMO ACOMPANHAR UMA SOLICITAÇÃO ..................................................................... 9 

5. SUPORTE ...................................................................................................................... 10 

5.1. SUPORTE ESPECÍFICO PARA AS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA (ECV) ............. 10 

  



3 

1. POR ONDE COMEÇAR 

Para acessar o serviço “Agentes Externos à Administração Estadual”, utilize o endereço 
do portal do Programa SP Sem Papel: http://www.spsempapel.sp.gov.br.  

Importante: Recomenda-se o uso do Google Chrome. 

Após acessar o portal, passe o mouse em “Serviços” e clique em “Agentes Externos à 
Administração Estadual”. 

 

1.1. COMO ACESSAR 

Na próxima página, localize a seção “Já recebi meu usuário e senha, por onde 
começar?”. Leia as orientações e clique em “Acessar”. 
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Em seguida, para entrar no serviço, informe seu “Usuário” e sua “Senha”. Por fim, clique 
em “Login”. 

 

Atenção: Você recebeu os dados de acesso em seu e-mail. 

2. PÁGINA INICIAL DO SERVIÇO “AGENTES EXTERNOS À ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL” 

A página inicial do serviço apresenta todas as solicitações que o usuário enviou à 
administração pública. 

 

O usuário também pode selecionar outras listas de documentos a serem exibidas na 
página inicial, tais como: 

- Caixa de Entrada: apresenta os documentos que foram enviados ao usuário conectado. 

- Pendentes de Assinatura: são exibidas as solicitações que não foram assinadas. 

- Aguardando Andamento: são relacionadas as solicitações que estão aguardando 
alguma ação, seja do agente externo, seja do órgão competente. 

- Em Elaboração: apresenta as solicitações produzidas pelo agente externo logado que 
ainda não foram assinadas, as quais podem ser excluídas. 

- Acompanhando: apresenta as solicitações em que o usuário logado foi selecionado 
para acompanhar como interessado. 
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3. COMO FAZER UMA SOLICITAÇÃO 

Na página inicial do serviço “Agentes Externos à Administração Estadual”, clique em 
“+Novo”. 

 

Em seguida, selecione a “Solicitação” que deseja encaminhar à Administração Estadual. 

Após a escolha, preencha os dados apresentados na página de solicitação e inclua a 
documentação digitalizada. 

Atenção: A documentação digitalizada deve compor um único arquivo em formato PDF; 
A resolução da digitalização deve ser de até 200 dpi; A documentação digitalizada não 
pode ultrapassar 10 MB.  
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Por fim, clique em “Salvar”. 

 

Pronto! Sua solicitação foi criada com sucesso. 

3.1. ASSINAR SOLICITAÇÃO 

Com a solicitação criada, agora você precisa assinar o documento. 

Para tanto, com o documento aberto, clique em “Assinar”. 
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Na próxima página, informe sua “Senha” para assinar a solicitação. Depois, clique em 
“OK”. 

 

3.2. ENVIAR SOLICITAÇÃO 

Após a assinatura, selecione para qual órgão/unidade da administração estadual deseja 
enviar a solicitação, em seguida, clique em “OK”. 
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Na mensagem exibida pelo sistema, clique em “OK” para confirmar o envio da 
solicitação. 

 

3.3. GERAR PROTOCOLO 

Após a confirmação de envio, o “Protocolo de Acompanhamento de Documento” será 
gerado. 

 

Agora, se houver a necessidade de fazer a impressão eletrônica, clique em “Imprimir”. 
Nesse mesmo botão, é possível salvar o protocolo em “.PDF”.  

 

Pronto! Sua solicitação foi enviada. 
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4. COMO ACOMPANHAR UMA SOLICITAÇÃO 

Na página inicial do serviço “Agentes Externos à Administração Estadual”, localize o 
documento e clique em “Consultar Protocolo”. 

 

Na página do protocolo, clique no “Link do protocolo de acompanhamento”. 

 

Em seguida, faça a verificação “Não sou um robô” e clique em “Autenticar”. 
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Em seguida, verifique o andamento de sua solicitação. 

 

5. SUPORTE 

Em caso de dificuldades técnicas de acesso ao serviço “Agentes Externos à 
Administração Estadual”, envio de solicitações ou qualquer outra dificuldade, entre em 
contato com o órgão responsável pelo serviço que deseja solicitar. 

5.1. SUPORTE ESPECÍFICO PARA AS EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA (ECV) 

As ECV devem entrar em contato com a Diretoria de Veículos do Detran.SP por meio dos 
seguintes e-mails:  

- emailatendimento.credenciados@detran.sp.gov.br; ou 

- gerenciacredveiculos@detran.sp.gov.br. 
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