
Paginação Irregular
FALTA DE FOLHA

Quando havia uma folha no Processo e   por 
algum motivo ela desapareceu:

(Ex. café,cigarro, janela, gavetas, etc.)

� Justificar o ocorrido e informar, se a folha 
desaparecida implica na decisão do assunto 
tratado no processo.

� Não renumerar as folhas.

Como fazer a Correção ?

Esse causa dor 
de cabeça!



Decreto 51.714 de 13.08.2010

Art. 62. Os pronunciamentos serão lançados nos autos de forma clara e
precisa, devendo ser evitada toda e qualquer movimentação
dispensável.
§ 1º. Para o levantamento de dados necessários à produção de
informações instrutórias, poderão ser utilizados formulários
padronizados ou comunicações internas, que ulteriormente serão
incluídos no processo.
§ 2º. Sempre que possível, a instrução do processo será realizada
mediante reunião conjunta, com a participação dos órgãos competentes,
lavrando-se a respectiva ata para posterior juntada aos autos do
processo.
§ 3º. As determinações somente serão publicadas quando tiverem que
ser levadas a conhecimento dos interessados.



Paginação Irregular

ERRO DE PAGINAÇÃO

� Quando a seqüência numérica das folhas do 
Processo é alterada por algum motivo
(distração, caligrafia, etc.)

� Quem comete o erro, corrige o seu e todos 
subseqüentes.

Esse causa 
irritação!



Corrigindo o Erro de Junção

• Passe um traço no número errado e ponha ao 
lado o número correto, 

carimbe e assine
• Não rasure o número e nem utilize corretivo

16

Exemplo:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Folha de informação nº.- 15

do  processo 2007-0.023.568-9     em 16-set-13 (a).                     



Podem ser juntados durante a analise dos processos, os seguintes
pronunciamentos:

�Informações Instrutórias: dados resultantes de levantamento esclarecer o
assunto do processo

�Pareceres: analise conclusiva elaborada por servidor qualificado que pode
fundamentar a decisão a ser proferida quanto ao pedido.

�Determinações: atos feito por autoridade competente, ordenando a adoção de
medidas visando o andamento e decisão do processo.

Os pronunciamentos podem ser na forma informatizada, manuscrita ou
datilográfica em cor escura e indelével.

Ser realizados em dias úteis no horário da unidade, salvo se feito em dias de
plantão.

Instrução no Processo



• É a emissão de decisão,proferida por autoridade administrativa, dando  
solução (decisão) a um pedido. 

• É ato deliberativo administrativo que consubstancia decisão emanada do 
agente público.

• A decisão proferida pode ser favorável ou desfavorável à pretensão ou às 
proposições formuladas.

• Tem caráter decisório quando põe termo à questão (nosso caso); diz-se 
interlocutório quando não resolve, definitivamente, a questão.

• Por Lei, deve ser claro, preciso e atinente a matéria  tratada no Processo, com 
a devida fundamentação e publicidade

• Do despacho caberá recurso após publicação no Diário Oficial, sendo o prazo 
de 15 dias, exceto quando houver outro prazo em legislação específica.

Despacho em Processo



Importante Observar:
O despacho decisório publicado no Diário Oficial da Cidade deverá ser

imediatamente cumprido, de modo a evitar iminente risco de decadência,
prescrição ou danos à Administração Pública ou à coletividade.

Despacho em processo de munícipe deve ser publicado.

O DESPACHO deverá conter:

- número: do processo a que se refere o despacho;
título: denominação do documento;

- texto: teor da decisão;
- data: dia, mês e ano, precedida do local e/ ou sigla do órgão;
- assinatura: nome e cargo da autoridade que exara o despacho.

Mais sobre Despachos



Parabéns!
Procedimento correto!

CONSULTA DE DESPACHO NA INTERNET



CADASTRAMENTO DE DESPACHO



Mas qual a razão do 
indeferimento? Tenho que dar 

vistas ao processo



REGISTRO DE COMUNIQUE-SE



Procedimento Correto.
Parabéns!!!!!!!!

COMUNIQUE-SE NA INTERNET



Deferido 091 - Quando o pedido inicial é atendido

Indeferido 092 - Quando o pedido inicial não é atendido,

cabendo recurso

Parcialmente Deferido 093 - Quando parte do pedido inicial é 
atendida (revisão de IPTU, Edificações), cabendo recurso.

Documental 096 - Quando o Processo é de instrução e não requer
decisão (sindicância)

Pagamento 095 - Documentos de despesas que contabilmente devem
coincidir com o numerário gasto.

Tipos de Despacho



ARQUIVAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  SÃO PAULO

Folha de Informação nº 390

do processo 2005-0.023.568-9       em 16.09.13 ( a)................

DGDP-21  (60 99 99 999 )

Senhor Chefe

ARQUIVE-SE.

Processo regularizado com 390 folhas
16.09.13

CARIMBO

ASSINATURA

� Somente após providências de publicação, entrega 
de documentos, prazo para recursos e outras, o 
processo poderá ser arquivado. 
� Evita a reativação desnecessária.



ARQUIVO MUNICIPAL DE PROCESSOS



ARQUIVO MUNICIPAL DE PROCESSOS



ARQUIVO MUNICIPAL DE PROCESSOS

• VISTA GERAL
• EXTINTORES INSUFICIENTES
• HIDRANTES SEM PRESSÃO



REATIVAÇÃO

� Tornar o processo novamente ativo, ou seja, permitir 
nova tramitação, instrução e novo despacho.

� Enviar ofício para Divisão dos Processos Municipais, 
juntamente com o processo, pedindo a reativação e 
justificando o motivo.

� Tramitar para o código Simproc 60 13 04 110 e usar o 
Encaminhamento 003

� Fazer sempre um ofício para cada processo.



EM BREVE!!!!



Vistas em processos

- Não autuar processo para vistas ou cópias
- Autorizar a vista por escrito, no requerimento
- Dar vistas e fornecer cópias, se for o caso
- Juntar o requerimento e a guia no processo
- Processos encerrados a vista é em SMG/DPM
- Retirada por Advogado/OAB (Lei 14.141/06)

� Necessidade do Interessado no processo, ver o 
processo para conhecimento, e retirar cópias.

� Feita na unidade que está com o processo do 
seguinte modo:



DECRETO 51.714 DE 13.08.2010

Art. 39. A vista de autos, em qualquer das hipóteses previstas neste
Capítulo, dar-se-á sob o controle de servidor municipal no recinto da
própria unidade na qual se encontrem.

Parágrafo único. O interessado poderá tomar apontamentos e, mediante
requerimento:

I - fotografar ou escanear os autos do processo, por meios próprios,
sendo absolutamente vedados o desmonte, pelo interessado, dos
volumes e a retirada de folhas, peças ou documentos deles integrantes;

II - obter cópias reprográficas dos autos do processo, desde que pago o
preço público correspondente, quando for o caso.



Art. 43. Somente poderá ser autorizada a retirada de autos de processo
administrativo da unidade nas hipóteses e prazos fixados em lei para
manifestação da parte, por advogado com poderes especiais para
representá-la.

§ 7º Não será permitida a retirada quando existirem no processo administrativo
documentos, originais ou cópias, de difícil restauração, ou ocorrer circunstância
relevante que justifique a sua permanência na unidade, reconhecida pela
autoridade competente em despacho motivado

Vistas em processos
LEI Nº 14.141

DATA: 27/03/2006

Retirada por Advogado/OAB (Lei 14.141/06)



Desaparecimento/Extravio de Processo

• Temos cerca de 1.080.000 processos ativos.

• 29.800 declarados extraviados, via D.O.C.

• Desaparecimento por conveniência.

• Desaparecimento por negligência.



Posição de 01.09.2013



Os processos quando 
guardados, jogados ou 
mesmo largados sobre 

mesas, armários, fichários  
gavetas e outros locais, 

podem ensejar um extravio.



Total de Processos por Ano de Autuação



• A Comissão Permanente de Processos 
Extraviados, delibera sobre a declaração de 
extravio do processo.

• Se preocupa com o assunto tratado no processo. 
Porque ele some, mas seu assunto não.

• Tem competência para realizar diligências visando 
elucidar o assunto.

• Pode reconstituir o processo extraviado.

Será que o 
assunto foi 

resolvido???



FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO



Acesso a Processos na Internet:

www.prefeitura.sp.gov.br/processos

ou



WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/PROCESSOS





Diretor: Paulo Roberto Dutra
Rua Líbero Badaró, 425 – 2º andar
E-mail: prdutra@prefeitura.sp.gov.br
Fone: 3101-1733 / 3396-7087 / 3396-7276 / 97150-7092

DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
DE DOCUMENTOS PÚBLICOS - DGDP

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO

DIVISÃODIVISÃODIVISÃODIVISÃO DOSDOSDOSDOS

PROCESSOSPROCESSOSPROCESSOSPROCESSOS

MUNICIPAISMUNICIPAISMUNICIPAISMUNICIPAIS

Não se esqueça de consultar o 
Manual de Processos no site:

www.prefeitura.sp.gov.br/processos


