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DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E

FORMALTZAÇÃO DE PROCESSOS

ADMINISTRATIVOS NO INSTITUTO DE

PREVTDÊNCtA DE ANCHTETA (tPASA).

CAPíTULO I

DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

ART. 1o- Estabelecer mecanismos que normatizem os procedimentos de

protocolização de documentos, no âmbito do IPASA, auxiliando os serviços desta

Autarquia nas atividades básicas de abertura de processos administrativos,

tramitação e apensamento.

CAPíTLO II

DA ABRACÊruCIA

ART. 2o- Abrange todas as unidades executoras da estrutura organizacional do

IPASA, tendo a Gerência Administrativa como articuladora do processo.

CAPíTULO III

DOS CONCEITOS

ART. 3o- Para fins desta instrução normativa, adotam-se as seguintes definiçÇ
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l. Apensamento: ato de colocar processo junto a outro, sem que forme

parte integrante do mesmo, obrigando-os a tramitarem juntos durante um

certo período, sendo portanto a união de processos em caráter temporário;

!1. Aplicação: sofiryare ou sistema de informação do IPASA;

lll. Arquivamento: ação de guardar documento, papel ou processo que,

embora já tenha perdido a validade ou esgotado a sua vigência, pode servir

como auxílio para eventuais averiguações ou comprovaçÕes;

lV. Arquivo: é um ou mais conjunto de documentos, de qualquer época,

forma e suporte material, produzidos, recebidos e acumulados em processo

natural, conservados para servir de referência, prova, informação ou fonte de

pesquisa;

v. Assunto: identificação do tipo de solicitação requerida e/ou

identificação do tipo de documentos administrativos protocolizados para

controle para controle;

Vl. Autuação: ato pelo qual se inicia um processo administrativo com a
reunião de documentos devidamente numerados e organizados dentro de

uma capa;

vll. Despacho: informações, manifestações, pareceres e decisões lançados

numa folha do processo, ou a este incorporado, referente ao assunto

pleiteado;

Vlll. lnclusão: ato de colocar documentos ou processo dentro de outro como

parte integrante do mesmo, obrigando-os a tramitarem definitivamente

juntos;

lX. Processo: conjunto de documentos oficialmente reunidos, numerados e

rubricados, que impliquem em responsabilidade técnica administrativa ou

jurídica, necessários ao esclarecimento de um assunto, originado por

documento que durante a sua tramitação vai sendo instruída por despachos

ou anexações de outros documentos, com a finidade de análise,

informações e decisões;
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X. Protocolizar: ato de dar entrada ou receber oficialmente documentos ou

requerimentos, com comprovante de identificação, caracterizando a abertura

de processo;

Xl. Requerente: pessoa física ou jurídica de direito publico ou privado que

faz a solicitação por escrito;

Xll. Requerimento: petição e formulário por escrito;

Xlll. Tramitação: movimentação do processo administrativo que consolida

atuação em mais de uma unidade administrativa, monitorado por aplicação

de controle de processo;

CAPITULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

Arf. 4 - Compete à Gerência de Administração:

L Promover a divulgação e implementação dessa lnstrução Normativa,

mantendo-a atualizada, orientando as áreas executoras e supervisionando

sua aplicação;

ll. Promover discussões técnicas com as unidades executoras, para definir

as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que

devem ser objeto de alterações atualizadas ou expansâo;

lll. Planejar, orientar e assegurar as rotinas das atividades do setor de

protocolo.

lV. Autuar os requerimentos internos e externos;

V. Dar ciência aos requerentes sobre a decisÕes administrativas;

Art. 50- Compete às unidades executoras:

L Conferir os processos administrativos que chegam a unidade executora;

ll. Definir os responsáveis pela guarda de cada processo administrativo;

§1"- Aos servidores usuários cabe manusear os processos administratiyos sob

guarda com zelo, sendo responsáveis diretos pelos mesmos; /T),V,\)
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§2"- às chefias vinculadas a cada unidades executora cabe zelar pelo manuseio dos

processos administrativos localizados na unidade, respondendo pela guarda dos

mesmos;

Art. 6o- Compete à Controladoria Previdenciária:

! Prestar apoio técnico por ocasião das ediçÕes e/ ou atualizaçáo da lN, em

especial na identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos

proced imentos de controle;

ll. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes propondo

alteraçÕes para aprimoramento dos controles '

CAPITULO V

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 7o- Da formalizaçáo do processo:

l. Para protocolizar documentos no IPASA, toda pessoa física ou jurídica

deverá ser incluída na base de dados do cadastro único, passível de ser

identificada pela aplicação de controle de processo;

ll. A abertura de processo administrativo interno deverá ser padronizada com

termo de abertura, conforme formato "TERMO DE ABERTURA DE

PROCESSO", seguido de documentos objetos do processo;

lll. O termo de abertura de processo administrativo interno conterá:

a) Setor destinatário;

b) Assunto, constante de tabela padronizada;

c) Justificativa;

d) Data;

e) Setor de origem;

0 Assinatura do proponente.

lV. Os documentos externos recebidos pelo IPASA, em formulário próprio,

digitado ou escrito de proprio punho, de forma legível, devçrão ser

compostos, no mínimo, pelos seguintes itens: (Ul 0V4
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a) Nome completo;

b) Endereço;

c) Telefone;

d) E-mail (se houver);

e) Documento de identidade, CPF ou CNPJ;

0 Assinatura;

g) Anexos;

V. Os documentos serão protocolizados no IPASA com o numero de

identificação de acordo com a aplicação de controle de processos próprio, e

conterá no mínimo:

a) ldentificação da Autarquia;

b) Número de processo e protocolo;

c) Tipo;

d) Data de abertura: dia/mês/ ano;

e) Assunto: deverá observar codigo em tabela própria;

f) Complemento: descrição objetiva do assunto;

g) Requerente: Código/ Nome/ CNPJ ou CPF;

Vl. O documento protocolizado no IPASA dará origem a um processo

administrativo devendo refere-se a um assunto, salvo nos casos de assuntos

correlatos;

Vll. O processo administrativo será autuado, sendo os documentos reunidos,

devidamente organizados e numerados dentro de uma capa;

Vlll. A ordenação dos documentos deverá ser feita partindo da inicial,

seguindo com cópias dos documentos de identificação do interessado e

seus representantes e, após estes, os demais documentos juntados;

lX. A numeração das paginas do processo administrativo devera iniciar na

:[":iJ]::"t; ffi,:era 
sempre o número "02" (dois)' cons:flando a 
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X. O número será aposto no canto superior direito, ou em outra posição, se

necessário para evitar rasuras de dados, em todas as folhas dos autos,

contendo o número da página e rubrica do responsável, sem rasuras;

Xl. A numeração dos documentos ou peças do processo é iniciada no setor

de protocolo, com a autuação, e terá continuidade nas demais unidades

executoras à medida que forem sendo inseridos outros documentos ao

processo;

Xll. Deverão ser instruídos com documento original ou cópia autenticada por

servidor, bem como com documentos complementares que detalham a

transação e dão transparência aos atos administrativos praticados;

Xlll. A numeração das folhas do processo administrativo deverá ser

verificada concomitantemente com o recebimento do mesmo pelas unidades

executoras e, quando necessário, corrigidas pelas unidades emitentes;

xlv. os processos administrativos vindos de outros setores de

administração municipal deverão ser verificados, concomitantemente com o

recebimento, a ordenação documental, a numeração das folhas, sendo

devolvidos os que não atenderem as formalidades;

XV. O numero de protocolo do processo administrativo devera ser inserido

em todos os documentos do processo, preferencialmente ao lado da

numeração de pagina;

XVl. Novos documentos complementares, necessários para detalhar as

transações de transparência aos atos e fatos praticados pela administração,

quando juntados ao processo administrativo devem ser originais ou copias

autenticadas por servidor;

XVll. Os documentos devem ser perfurados e juntados a capa por colchete

adequado observando os documentos que precisam ser digitalizados, por

força de norma antes de ser juntada a capa;

XVlll. A disposição dos documentos no processo administrativo observara @
rigorosamente a ordem cronológica dos atos, a começar pelos de data mais

antiga, como por exemplo fases da despesa publica: O'r.ro7t;N
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contratação e execução (empenho, liquidação e pagamento) e suas

recorrências até o atingimento total de todos os atos estabelecidos e

pactuados;

XlX. Os documentos extensos que ultrapassem os limites da capa,

dificultando sua fixação ao processo, devem ser dobrados de forma que os

colchetes peguem apenas em uma dobra permitindo assim, ao se desdobrar

o documento, acesso a todas as suas informaçÕes;

XX. Os documentos em formato de mídia eletrônica deverão ser colocados

em um ou mais envelopes e numerados dentro dos autos;

XXl. Os documentos colados em folha "A 4"ou similar, devem receber o

carimbo de numeração e rubrica, parte na folha e parte no documento

colado, permitindo transparência de que há documento incluído aquela

pagina;

XXll. Não serão incluídos no processo documentos ou anotações que não

venham elucidar ou acrescentar elementos indispensáveis ao mesmo;

XXlll. O verso das folhas que compõem o processo administrativo que não

contiverem informações deverá receber o carimbo "EM BRANCO";

XXIV. Após autuado, os processos administrativos serão direcionados para

diversos locais da estrutura organizacional de acordo com a demanda do

fato gerador do mesmo;

XXV. O despacho é obrigatório para movimentação do processo

administrativo de um setor para o outro, sendo vedado receber ou enviar

processos "em mãos" sêm devida tramitação;

XXVI. A tramitação deve ser realizada através da aplicação de controle de

processo e com registro da mesma também na capa do processo

administrativo;

XXVll. As informações escritas a próprio punho tais como despachos e

pareceres devem ocorrer de forma legível, sempre acompanhadas de

carimbo com identificação funcional ao servidor, contendo nome cffileto,
cargaematrícula; (W
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XXV|ll. Documentos originais extraídos de processo administrativo devem

ser substituídos por cópias autenticadas por servidor e a retirada dos

documentos registrada com termo formato 'TERMO DE RETIRADA DE

DOCUMENTOS";

XXIX. O termo de retirada de documentos deve ser anexado na ordem

cronológica do processo administrativo e constar no mínimo;

a) ldentificação do documento retirado;

b) Justificativa;

c) Numeração de páginas onde se localizava o documento retirado;

d) Data da retirada;

e) ldentificação com assinatura do solicitante;

0 Nome, matrícula, assinatura do servidor responsável ;

XXX. Os despachos equivocados devem ser anulados pelo proprio autor,

com carimbo "CANCELADO" oU "SEM EFEITO', e redigidos novamente por

ele, vedado meios grosseiros como colagem de tarja de papel ou outras

correções;

XXXI. A correção de palavras ou números equivocados deverão ser feitas

utilizando-se do termo "digo" entre virgulas, vedada a aplicação de corretivo

líquido ou outra similar.

XXX|l. O fluxo do processo administrativo deve ser eficiente, de forma que

os despachos sejam produzidos por aqueles que manifestem opinião

conclusiva ou adotem providências a respeito da matéria, eliminando a

tramitação que produza despachos vazios;

XXXlll. O processo deve ser mantido em bom estado de conservação,

providenciando quando necessário, a substituição da capa;

XXXIV. A substituição da capa deve observar rigorosamente todas as

informações nela inseridas, em especial a memoria da tramitação processual

e a etiqueta impressa pelo sistema;

XXXV. Os processos, até sua conclusão, ficarão sob a guarda das2ftaOes

executoras em que esteja localizado 
í V
\./ 8



rNsTrruro DE pREvtDÊructe DE ANcHIETA - tpASA
ESTADo Do ESPínrro sANTo

AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ : 02.399.408/000í -03

Art.8o- Do apensamento e desapensamento:

L O apensamento será feito somente quando houver dependência entre

os processos administrativos a serem anexados;

ll. A dependência será caracterizada quando for possívet definir um

processo administrativo como principal e um ou mais como acessórios;

lll. O apensamento de processos administrativos será executado pelo

setor de protocolo ou pela unidade executora onde o processo esteja

locaÍizado, mediante despacho do servidor;

a) Despachar no processo administrativo principal o

tipo/número/ano dos processos a serem anexados ;

b) Despachar no processo anexado o tipo/número/ano do processo

principal ;

c) Registrar no sistema de controle de processos o apensamento

dos volumes;

d) Juntar os processos administrativos apensados ao principal

unindo-o com elástico ou barbante;

e) lnformar nos processos apensados a movimentação do

processo principal;

lV. Os processos administrativos poderão ser desapensados se

necessário para procedimentos em outros setores que não dependam dos

demais processos;

V. O arquivamento de processo administrativo será feito de forma

individual ou sem processos apensados a outros serão desapensados

quando concluídos e encaminhados ao arquivo;

Art. 9o- Da inclusão:

l. Processos administrativos que representem documentos essenciais

para instrução de outro processo administrativo poderão, após

0
serem incluídos como parte deste.
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ll. Para inclusão será feita a renumeração do processo administrativo

incluído, obedecendo a ordem existente no processo administrativo principal;

lll. Deverá ser registrado no sistema de controle de processo a inclusão

por apensamento;

Art.10o- Da Formação de Volumes:

L O volume do processo administrativo não devera exceder a 200

páginas;

ll. O processo administrativo que apresentar número de folhas excedente

ao limite estabelecido nesta norma deverá ser dividido em outros volumes;

lll. Por constituírem volumes de um único processo administrativo, embora

em capas distintas, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

a) Manter o mesmo número de protocolo;

b) Manter as mesmas informaçÕes da etiqueta;

c) Dar continuidade na ordem cronológica e numeração;

d) Destacar o número do volume no formato "Volume no";

lV. A abertura de volumes será ditada pelo bom senso, não deixando parle

de um procedimento em um volume e parte em outro, podendo, neste caso,

ser ultrapassada ou diminuída a quantidade de 200 folhas;

V. O servidor responsável deverá realizar o encerramento do volume e a

abertura do volume subsequente;

Vl. O enceramento do volume será realizado com o termo no formato

'TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME" com os seguimentos

requisitos:

a) Colar termo na contra capa do volume, encerrar e numerá-lo;

b) Número do protocolo;

c) Número da página de enceramento;

d) Número de volume encerrado;

e) Número de volume a ser aberto;

0 Data;
§

10
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g) ldentificação do servidor responsável;

Vll. A abertura do volume seguinte será realizada com termo no formato
..TERMO DE ABERTURA DE VOLUME":

a) Número do protocolo;

b) Número da pagina de abertura;

c) Numero de volume aberto;

d) Data;

e) ldentificação do servidor responsável;

Art. 11- Da conclusão e arquivamento:

L A conclusão do processo administrativo ocorre somente quando

atingido seu objetivo, ou outra justificativa que torne dispensável, e não se

fizer mais necessário a implementação de outros procedimentos ou aguardar

prazos legais;

ll. A decisão exarada em processo administrativo deverá ser comunicada

por escrito ou cientificada ao interessado, com registro nos autos, quando for

o caso;

lll. O arquivamento somente se dará apos a conclusão do processo

administrativo com sua tramitação para o arquivo do IPASA;

lV. O recebimento do processo administrativo no arquivo do IPASA será

feito por servidor designado para esse fim;

V. A localizaçâo do processo administrativo no arquivo devera ser

registrada na aplicação de controle de processo;

Vl. A saída de processo administrativo do arquivo devera ser registrada

em guia de remessa emitida e impressa pela aplicação de controle de

processo, com identificação do servidor responsável pela sua retirada; / \

,i §P
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Art. 12- O cancelamento ou desistência de processo administrativo deverá ser

autorizado pelo requerente ou pela autoridade administrativa competente, através de

justificativas, data e identificação do responsável no próprio processo administrativo;

Art. í3- As omissões ou dúvidas desta norma serão sanadas pela Controladoria

Previdenciária com fundamentos técnicos acolhidos pela Presidência Executiva.

Art. 14- O IPASA poderá, a qualquer tempo, alterar seus procedimentos e suas

rotinas, atualizando suas normas para melhor atender seu objetivo e alcançar

melhores resultados.

Art. 15- Está instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrario.
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