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BOM DIA A TODOS!!!!! E BEM VINDO AO SERVIÇO PÚBLICO

- Nesta manhã, teremos a oportunidade de conhecer um pouco
sobre o processo administrativo e sobre o Sistema Municipal de
Processos - SIMPROC

- Para ter uma idéia, hoje temos tramitando pela diversas
unidades da PMSP, cerca de 1 milhão e trezentos mil processos
ativos.

- E claro, se o número de processos é grande, grandes também
são as duvidas a respeito do modo correto de manuseá-los.

- Mas o Paulo Roberto está aqui para passar para vocês, o
modo correto de trabalhar com processos.

- Vamos responder a todas as perguntas, mas caso não seja
possível no momento, anotamos e responderemos depois.

- No final do curso será passaremos o endereço do Manual de
Processos, com tudo que vamos falar.

-Um excelente curso.

Meu 
nome é 
DGDP



Missão:

Desempenhar o papel de Fiscalizar, Controlar 
e Orientar a tramitação e o manuseio dos 
Processos Municipais, visando agilizar as 
decisões da Municipalidade.

Visão:
Buscar a modernidade e o aprimoramento 
das rotinas de controle, gestão e 
aperfeiçoamento no trato do documento 
público.

Valores:
Transparência – Dedicação - Auto-Motivação.  



2013
2010

1923 1970

1981

É VEDADA A TRAMITAÇÃO DESTE PROCESSO EM MÃOS.
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ENCAMINHAMENTOS:
A Lei 14.141 de 27.03.06 define como 

Processos Administrativos:

Processos Autuados
Pastas Internas ( SAC, Autos de Infração etc)
Ofícios e Memorandos 
Formulários Padronizados
E-mails

NORMATIVO:
Leis
Decretos
Portarias
Circulares
Comunicados
Ordens Internas

Meios de Comunicação 
da Administração Municipal

Art. 1º Esta lei estabelece normas comuns aplicáveis aos processos administrativos no âmbito 
da Administração Municipal. 
§ 1º Para os fins desta lei, consideram-se: 
I - autoridade - o agente público dotado de poder de decisão; 
II - processo administrativo - todo conjunto de documentos, ainda que não autuados, 
que exijam decisão

• Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto 51.714 de 13.08.2010, que passa a limpo a
legislação em vigor até então, e permite novos avanços na gestão dos documentos na PMSP.



É um documento público.

É uma forma de avaliar a atuação da Administração.

O Processo Administrativo consiste em:

Autuação,

Instrução,

Despacho,

e

Arquivamento



•Requerimento de Munícipe
Pedido de algo à PMSP - CPF (pessoa física) e

CNPJ (pessoa jurídica)

•Requerimento de Servidores
Referente a sua vida funcional - CPF/RG/ Holerite

•Documentos Internos
Pedidos feitos pela administração: ofícios,
memorandos, formulários - CNPJ

Tipos de  Autuação
Quem pode autuar um processo?



AUTUAÇÃO DO PROCESSO:



JUNÇÃO NA AUTUAÇÃO:

VERSO DA FOLHA Nº 1

CARIMBO DE INÍCIO DE AUTUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PUBLICOS
SETOR DE AUTUAÇÃO – DGDP-111

Segue(m) juntado(s) nesta data documento(s) e papel de informação 
rubricado(s) sob nº(s) ___02 a 04______________________________

Em 16/09/2013 Ass.__________________________________CARIMBO

ASSINATURA



VERSO DA ÚLTIMA FOLHA AUTUADA

CARIMBO DE FIM DE AUTUAÇÃO

DPM-10 FIM DA AUTUAÇÃO 
1ª TRAMITAÇÃO 

Segue(m)  juntado(s)  nesta  data  documento(s)  e  folha de informação 
rubricado(s) sob folha(s) nº ____________    
Em __/__/__                             Ass._______________________CARIMBO

ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SÃO PAULO

Folha de Informação nº 11

do processo 2013-0.119.826-5,   ......................em 16.09.13 (a).....................................................

O presente processo foi autuado com 10 folhas

16/09/2013

OSWADO ARAÚJO LIMA
Enc. Setor de Autuação

CARIMBO

ASSINATURA



Tramitação

• Uma vez autuado, o Processo é enviado à Unidade 
que vai analisá-lo em primeiro lugar. 

• Tem início a tramitação do processo e a  instrução do 
assunto, de acordo com o fluxo do mesmo.

• Todo encaminhamento entre unidades deve ser feito 
exclusivamente por intermédio do Sistema Municipal 
de Processos – SIMPROC.

• É vedada a tramitação de Processos “EM MÃOS”

Secretário Coordenador DiretorPrefeito Unidade



1.380.000 (Um milhão e trezentos e oitenta mil) acessos mês



• O Processo não recebido no SIMPROC fica
na situação “EM TRÂNSITO”

• “EM TRÂNSITO”  significa: O processo é tramitado 
pela origem,mas não é recebido pelo destino.

• Esta prática dá ensejo ao extravio.

Importante: 
“A Unidade que envia o processo é a responsável pelo
mesmo até que a Unidade destinatária acuse seu
recebimento”

Tramitação



Processo foi encaminhado, mas NÃO foi recebido pela Unidade

Onde será que estão 
estes processos?

E o assunto 
então? Como 

ficou?



Junção de Folhas e Documentos
Temos muita confusão no conceito de ambos

• Lugar onde se escreve no Processo.

• cotas, pareceres, encaminhamentos, 
laudos, despachos, etc. 

• manuscrito, datilografado, digitado

• Utilizar sempre o Modelo Oficial de folha 
de informação

Definição de Folha de Informação:



CARIMBO

ASSINATURA

DALDALDALDAL----GGGG

Senhora DiretoraSenhora DiretoraSenhora DiretoraSenhora Diretora

Encaminhamos este processo para
definição, quanto a necessidade de aquisição do
equipamento reprográfico, descrito sob fls. 25, para que
possamos dar continuidade na especificação, visando o
certame licitatório.

18.06.2013

NORBERTO DA CUNHANORBERTO DA CUNHANORBERTO DA CUNHANORBERTO DA CUNHA
Assessoria Econômica Financeira – SMG

Assessor Chefe

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SÃO PAULO

Folha de Informação nº  

do processo 2007-0.023.568-9,   em 20.06.2013 (a)................

Modelo Oficial

CARIMBO

ASSINATURA

Verso da folha anterior    (34)

p/p

35 Folha de Informação nº 35

do processo 2007-0.023.568-9,   em 20.06.2013 a)...

SMGSMGSMGSMG----AEFAEFAEFAEF

SenhorSenhorSenhorSenhor AssessorAssessorAssessorAssessor ChefeChefeChefeChefe

Segue o presente para as providencias de confirmação do 

interesse da Unidade na aquisição do equipamento de fls. 25

17.06.2013

PAULOPAULOPAULOPAULO MATHEUSMATHEUSMATHEUSMATHEUS DADADADA SILVASILVASILVASILVA

Chefe de Gabinete - SMSD

Rua Libero Badaró, 425 – 2º andar – Centro – Fone: 3101-1733

Interessado: xxxxxxxxxxxxxx Inf. 004/08

Assunto: xxxxxxxxxxxxxxxxx

DGDP-GAB

Senhor Diretor

Retornamos o presente, informando que esta Unidade
tem o interesse na aquisição do referido equipamento,face ao grande
volume de cópias solicitadas pelos munícipes, interessados, que
comparecem diariamente em nosso Setor de Atendimento, atualmente
girando em torno de 150 munícipes/dia.

20.06.2013

ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA 

Departamento de Apoio Logístico - SMG
Diretora

ANVL / mara

SEMPLA-GAB
Senhor Chefe de Gabinete

Encaminhamos o presente para autorização da 
aquisição.

24.06.2013

PAULO MATHEUS DA SILVA

Departamento de Gestão de Documentos Públicos
Diretor



• Documentos em processos é tudo que NÃO é Folha de
Informação!!!!

• É o que levamos para dentro do Processo, para fins de
instrução, comprovação legal (documentos, fotos, fitas,
CD,DVD, coisas, objetos etc.), ou é emitido pela unidade.

Junção de Folhas e Documentos

Definição de Documentos

Decreto 51.714 de 13.08.2010
Art. 30. A junção de documentos obedecerá à ordem de sua apresentação e
será precedida do respectivo termo de juntada.
Parágrafo único. Cuidando-se de documento sob a forma de coisa ou objeto,
deverá constar do respectivo termo a sua descrição completa e a assinatura
de quem o tenha apresentado.



Verso da folha anterior ( 379 
)

Folha de informação

Folha de informação



•Quando o documento for
pequeno, de difícil colocação
no processo, colar numa folha
sulfite, batendo o carimbo de
junção metade folha, metade
documento.

•Documentos com frente e
verso, colar as bordas.

•Não utilizar grampos.

•Mencionar sobre o que se
refere o documento.

DOCUMENTO MENOR QUE O TAMANHO A 4



Desentranhamento em Processo

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Foi desentranhado nesta data, folhas ___________________

Documentos:_____________________________________

Motivo:__________________________________________

DATA/CARIMBO/ASSINATURA

MODELO

Em caso de entrega de documento ao interessado, colher termo de 
recebimento, com CPF e / ou RG.

Feito sempre em folha de informação, na seqüência natural do processo



COMENTÁRIO IMPORTANTE

Art. 26. É vedado ao requerente, aos servidores públicos e a quaisquer
interessados lançar, nas cotas, informações, pareceres, encaminhamentos,
manifestações e documentos dos autos, notas, frases, palavras,
apontamentos, comentários, anotações ou grifos.
Parágrafo único. Será apurada a responsabilidade funcional do servidor que
incorrer na proibição prevista neste artigo.

Art. 27. As cotas, informações, pareceres, encaminhamentos, termos e
manifestações em geral por parte dos servidores públicos, nos autos do
processo administrativo, serão datados e pessoalmente assinados por seu
autor, devidamente identificado, e lançados em impresso oficial, denominado
“folha de informação”.

DECRETO 51.714/2010


