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RESOLUÇÃO CGM n.º 001/2018 

 
Resolve acerca dos esclarecimentos, 

ajustes e adequações necessárias ao 

cumprimento da Orientação Técnica nº 

002/2018 - PADRONIZAÇÃO DOS 

PROCEDIMENTOS PARA A AUTUAÇÃO E A 

RECONSTITUIÇÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS. 

  

A Controladoria Geral do Município - CGM, com fulcro no que estabelece Lei 

Municipal nº 4.109/2013, orienta os órgãos da administração direta e indireta do Poder 

Executivo Municipal, quanto aos procedimentos a serem adotados, para o cumprimento 

da Orientação Técnica nº 002/2018, que estabelece a padronização dos procedimentos 

para a autuação e a reconstituição de processos administrativos: 

  

Resolve: 

 

Art. 1º Estabelecer prazo para adequação da autuação dos processos administrativos, 

conforme estabelecido na Orientação Técnica n. º 002/2018: 

 

I) IMEDIATO 

a) Processos autuados e registrados no sistema de protocolo do poder executivo 

municipal, a partir de 02/01/2018; 

II) 30 DIAS  

a) Processos autuados e registrados no sistema de protocolo do poder executivo 

municipal, anteriormente à 31/12/2017; 

b) Ajustar o Sistema de Protocolo para possibilitar o registro de Volume de Processo; 

c) Ajustar o Sistema de Protocolo para a Emissão de Etiqueta com as informações de 

volume de processo. 
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CGM  
Fls._______ 
Proc……... /20.. 

  Ass.________ 

Art. 2º Ajustar o procedimento estabelecido no ítem 3.4 da Orientação Técnica 

002/2018, que passa ter a seguinte redação: 

 

“3.4 As folhas processuais devem ser 

identificadas no canto superior direito, com:  

a sigla da unidade, número da página, 

número do processo e ano do registro de 

autuação, assinatura do servidor que tenha 

feito a inclusão. 

3.4.1 Na falta de carimbo padronizado a 

identificação das páginas poderá ser 

realizada manualmente ou ainda por meio de 

impressão. Desde que obedecido o padrão 

indicado no item 3.4 desta resolução. 

3.4.2 Modelo de Carimbo para numeração de 

página:  

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3º A unidade que requisitar ou impulsionar a tramitação de processo que tem origem 

em sua unidade deverá promover a adequação necessária ao cumprimento da Orientação 

Técnica n. º 002/2018. 

 

Art. 4º Não será necessário a numeração dos “TERMOS DE ABERTURA/ENCERRAMENTO 

DE VOLUME” para adequação da autuação somente dos processos anteriores a 2018 que 

contém mais de 200 (duzentas) folhas, devendo observar a correta numeração das 

páginas dos demais volumes a serem abertos.  

  

Unidade: .................... 
Folha nº ...................... 
Processo n°......./20..... 
_________________ 

Assinatura do servidor 

SEAD 
Proc.__________    
Fls.   __________ 
Ass. __________ 
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Art. 5º Considerar que: 

 

I - Gestão de Documentos: É o conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente 

e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

  

II - Documentos Públicos Municipais: todos os registros de informação gerados, 

em qualquer tempo, pelo exercício das atribuições dos órgãos que compõe a 

Administração Pública Direta e Indireta do Município da Serra. (Art. 9º Decreto Municipal 

nº 11.034/99). 

 

III - Despacho: decisão ou o encaminhamento provindo de autoridade administrativa 

acerca de assunto submetido a sua análise. 

 

IV - Autuação: É o registro, classificação, numeração e encadernação de documentos no 

Sistema de Protocolo, que gera um processo. 

 

V - Apensamento: É o ato de sobrepor um processo autuado a outro (s) processo (s) 

também autuado (s), mantendo cada um em suas capas individuais, um externamente ao 

outro. 

 

VI - Volume: Reunião de documentos, devidamente autuados, que compõe um mesmo 

processo.  

 

VII - Juntada: É o ato de incorporar documentos a um processo já registrado que 

deverá receber numeração sequencial à do processo. 

 

VIII - Desentranhamento : É o ato de desincorporar lauda(s), ou seja, folha(s) de um 

processo ou de outro documento que foi previamente submetida(s) ao procedimento de 

juntada. É aplicável somente para correção de juntada realizada equivocadamente.  

IX - Reconstituição: É o ato de recuperar um processo considerado como desaparecido 

ou eliminado equivocadamente. 
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Art. 6º A Chefia de Divisão de Apoio Administrativo é responsável por fiscalizar a 

movimentação de processos e documentos, na Unidade Administrativa pela qual 

respondem. De mesmo modo o servidor que impulsionar a tramitação do processo; 

 

 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Unidade de demanda 

juntamente com o apoio técnico da Controladoria Geral do Município. 

 

A adoção dos procedimentos definidos nesta Resolução, não afasta o cumprimento da 

Orientação Técnica 002/2018. 

 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

                                                                                                            

                      Serra/ ES, 12 de MARÇO de 2018. 

 
MAGALY NUNES DO NASCIMENTO 

Controladora Geral do Município 


