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"Estabelece normas e orientação Às Unidades 
Administrativas da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, 
quanto aos procedimentos referentes a abertura, trâmite, 
controle e encerramento de processos e dá outras 
providências". 
 
 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições e considerando a necessidade 
de fixar regras para a tramitação dos processos administrativos no âmbito da SEDUR, com 
celeridade e observância das formalidades essenciais, resolve expedir a seguinte, 
  

INSTRUÇÃO NORMATIVA: 
 

Art. 1º - As Unidades Administrativas, integrantes da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, observarão as disposições desta 
Instrução e legislação em vigor quanto aos procedimentos referentes à abertura, trâmite, 
controle e encerramento de processos relativos a matéria de sua competência. 
 
Art. 2º - São responsáveis pelo cumprimento desta Instrução, o Protocolo SEDUR, o 
Gabinete da Secretária, as Coordenadorias e demais Unidades da estrutura da SEDUR.  
 
Art. 3º - Cabe ao Protocolo SEDUR: 
 
I - Realizar triagem, consistindo em identificar o procedimento adequado para efetivar o pleito 
do Requerente, a verificar a apresentação dos documentos e demais pré-requisitos 
necessários à abertura do processo ou dirimir dúvidas relativas a documentações 
complementares e providências necessárias a habilitar o Requerente à abertura do processo. 
 
II - No caso de o Requerente pleitear uma demanda não prevista no portfólio de processos da 
SEDUR, o Protocolo procederá a análise da solicitação, encaminhamento à Coordenadoria 
competente para constituição de resposta oficializada. 
 
III - Orientar o Requerente a observar a presente Instrução antes do protocolo de seu 
requerimento, informando que a Secretaria utilizará, primordialmente, os meios de contatos 
fornecidos no requerimento inicial (e-mail, telefone, aplicativo de mensagem). Informar ao 
Requerente que os documentos deverão ser entregues ao Protocolo com dupla perfuração 
centralizada e que não serão aceitos documentos encadernados, em classificadores ou 
grampeados; e, que as Plantas deverão estar dobradas conforme NBR 13142 ou inseridas, 
de preferência, em plásticos próprios com a dupla perfuração utilizada. 
 
IV - Protocolar o Requerimento (Formulário, Petição, Ofício, Carta, etc.) e verificar se os 
documentos apresentados estão de acordo com as exigências documentais informadas por 
esta Secretaria. Somente deverão ser aceitos originais ou cópias de documentos (conferidas 
com o original) contendo dados e assinaturas legíveis. O atendente deverá inspecionar os 
formulários e todos os registros pertinentes à solicitação, verificando se as informações são 
consistentes, completas, de fácil entendimento e se caracteriza o objetivo do processo 
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solicitado. Deverá permitir a juntada de documentos (não obrigatórios) quando estes servirem 
para reforçar a fundamentação. 
 
V - Autuar o processo ordenando os documentos conforme exigência de pré-requisitos 
explicita nos veículos de comunicação e unidades de atendimento desta Secretaria, utilizando 
os colchetes para fixação das folhas (que deverão ser apresentadas com dupla perfuração 
centralizada, não sendo permitido o uso de grampos, pastas ou encadernação), e promover a 
numeração crescente e sequencial das folhas (no ângulo superior direito), devendo-se atentar 
para que os colchetes não prejudiquem a abertura das plantas e afins. 
 
VI – Encaminhar o processo à Coordenadoria a que se destina ou competem às providências 
referentes a matéria envolvida, observando o fluxo definido do processo específico. 
 
VII – Assegurar que a consulta, o acesso, a obtenção de cópia ou a realização de simples 
fotos do processo, após o pagamento de taxa específica, quando cabível, sejam feitos pelo 
Requerente, devidamente identificado, ou por pessoa que já conste do processo como 
representante legal, procurador ou autorizado especificamente, mediante instrumento próprio 
assinado pelo Requerente ou seu representante legal, que poderá ser apresentado 
diretamente no processo ainda em curso, ou através da abertura de um processo próprio, no 
caso dos processos já arquivados. 
 
VIII – Orientar os Interessados em obtenção de cópia, que a cópia de processos 
administrativos somente será viabilizada através de pedido específico, devidamente analisado 
e deferido pela Coordenadoria competente para a matéria tratada pelo processo, após o 
pagamento de taxa específica, quando cabível, que poderá ser apresentado diretamente no 
processo ainda em curso, ou através da abertura de um processo próprio, no caso dos 
processos já arquivados, sendo vedado o acesso a documentos de identificação pessoal do 
Requerente ou outros que representem violação à intimidade do Requerente, assim entendido 
em análise da Coordenadoria. 
 
§1 - O atendente deve conferir a guia de recolhimento relacionada a abertura do processo e 
anexa-la ao caderno processual, quando for o caso; 
§2 – O atendente deve registrar no Sistema de Protocolo a relação dos documentos 
apresentados como anexos, conforme indicação prevista na capa dos processos 
administrativos. 
 
Art. 4º - Cabe as Coordenadorias e demais Unidades: 
I - Receber o processo e registrar o respectivo andamento no sistema de protocolo ou de 
tramitação eletrônica de documentos, observando: 
 
a) Todos os servidores que realizam análises técnicas, normativas, consultas ou 
deliberações, deverão registrar todas as ações, relacionadas a tramitação do processo, em 
sistema de protocolo, bem como convocar o Requerente, sempre que necessário, através de 
contato telefônico, e-mail, aplicativo de mensagens ou correspondência, nessa ordem, para 
apresentação de documentação complementar, dirimir dúvidas ou solicitar providências que 
satisfaçam as necessidades técnicas e/ou legais, registrando no sistema e no corpo do 
processo administrativo, o dia e hora do contato realizado. 
  
b) Os analistas técnicos e autoridades envolvidas na tramitação de processos, deverão 
expedir pareceres e despachos instrutivos ou deliberativos, obedecendo, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
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II - Realizar a análise ou providência pertinente e emitir o despacho, decisão, laudo, relatório 
técnico, de vistoria, estudo ou nota técnica, anexando-os aos autos com a documentação 
correspondente, numerando as folhas respeitando a sequência já iniciada, datando-as e 
rubricando-as. A folha de registro deverá ser encadernada após os documentos juntados, de 
modo que os encaminhamentos constem sempre da última página do processo em trâmite. 
 
III - Encaminhar o processo ao setor responsável por eventual análise pendente, mediante 
despacho na última folha do último volume, onde fique explícito o setor que se destina e a 
providência esperada, além de registrar a saída no sistema de protocolo e/ou tramitação 
eletrônica utilizado pelo Município. 
 
IV - Quando o ato praticado não comportar despacho indicando o setor que se destina, o 
responsável deverá anexar nova folha de informação, onde será realizado o respectivo 
registro, vedadas notas no verso das páginas. 
 
V – Solicitar do Protocolo ou Coordenadoria, o desarquivamento de processos através de CI 
específica e, quando o pedido for solicitado na forma do art. 3º, VIII, deverá indicar os motivos 
do pedido. 
 
VI – Solicitações provenientes da Procuradoria Geral do Município, Ouvidoria Geral do 
Município e Órgãos externos à administração pública municipal, tais como, Ministério Público 
Estadual, Ministério Público Federal, INEMA, IBAMA e outros, deverão ser respondidas em 
caráter de urgência, sobrestando processos em tramitação regular. Poderá a ASTEC ou 
Gabinete da SEDUR encaminhar a solicitação diretamente para o técnico. 
 
§1 - A eventual necessidade de novos documentos será analisada pelo Setor competente, 
conforme a matéria envolvida, cabendo, ao analista técnico, o recebimento dos novos 
documentos, registrando o ato em folha de informação e no sistema de protocolo. 
 
§2 - A juntada de novos documentos observará a ordem cronológica da data de protocolo ou 
de emissão e será feita pelo Setor que estiver com o processo, que deverá numerar as folhas 
de acordo com a sequência já iniciada e rubricá-las. 
 
§3 - Não será aceito documento para processo sem uma petição que indique expressamente 
o número do processo, o Interessado e o Despacho, Relatório de Análise Técnica - RAT ou 
Notificação que solicitou os referidos documentos. 
 
§4 – O Setor que remeter os autos fica responsável pelo encaminhamento do processo com 
toda a documentação devidamente colacionada, numerada e rubricada até aquele momento. 
 
Art. 5 - Os pareceres, relatórios, análises, laudos e notas técnicas deverão ser digitados (com 
uso de fontes e tamanhos legíveis) e assinados com indicação do servidor responsável, de 
seu cargo e do número de sua matrícula funcional. 
 
§1 – O uso de expedientes manuscritos somente será aceito no caso de despachos simples 
de encaminhamento que não tenham conteúdo técnico relativo a matéria de competência 
dessa SEDUR. Recomenda-se inutilizar linhas e espaços em branco com um risco diagonal 
utilizando caneta esferográfica. 
 
§2 - Toda tramitação do processo deverá ser registrada na capa do caderno processual e 
qualquer excepcionalidade no andamento do fluxo normal deverá ser registrada na folha de 
informação. 
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§3 – É vedada a inclusão de folhas soltas, grampeadas a outras, adesivos, post it, 
marcadores, clips ou bilhetes no caderno processual. 
 
§4 – Processos que precisem de análises de cálculos, deverão ter anexadas as memórias de 
cálculo em folha de registro e/ou relatório detalhado, discriminando o fundamento dos 
mesmos para a análise e instruindo sobre o uso destes para os exames subsequentes. 
 
§5 – O analista técnico ou normativo deve qualificar as partes envolvidas no processo, 
registrando ou reiterando as relações dos representantes, beneficiários, proprietários, 
cônjuges, entre outros interessados e citados na documentação constante no caderno 
processual. 
 
§6 – No caso de ser identificadas falhas na arrumação ou na sua numeração, simples 
despacho do Setor que recebeu o processo deverá indicar os equívocos mais evidentes e 
devolver o processo para o Setor de origem saneá-los. Páginas invertidas e soltas deverão 
ser reencadernadas em seu posicionamento lógico, obedecendo a sua ordem de numeração. 
Caso seja constatado que a capa ou folha de informação constante do caderno processual 
esteja rasgada, suja ou amassada, de modo que comprometa o andamento do processo, 
devem ter esses elementos substituídos imediatamente, preservando os registros originais. 
 
§7 – O procedimento de juntada de CD ROM ao processo deve obedecer as mesmas regras 
de qualquer outro documento. O envelope do CD ROM deverá ser colado a uma folha de 
ofício ou folha de informação, devidamente numerada, ou deverá ser acondicionado em 
envelope plástico lacrado, com numeração de página anotada no envelope do CD ROM e 
anotação na folha, constando a juntada de CD ROM e o conteúdo do mesmo. 
 
Art. 6º - Caso seja constatado que o Requerente tenha protocolado um novo processo para 
uma solicitação já realizada e que ainda esteja em análise, o caderno processual mais novo 
deverá ficar apensado ao mais velho para que se evitem decisões distintas. 
 
Art. 7º - Para realizar uma nova juntada de documentos nos processos que se encontram em 
tramitação, o Requerente deverá peticionar (em termo de apenso de documentos) 
devidamente assinado e fundamentado pelo solicitante, registrado em folha de informação 
constante do caderno processual, explicando quais os documentos, plantas ou registros 
foram anexados, a data e identificação de quem anexou (carimbo, cargo, número de matrícula 
e rubrica). O termo deverá ser encadernado antes da nova documentação. 
 
Art. 8º - O trâmite dos processos ao Gabinete da Secretária – GAB ou à sua Assessoria 
Técnica – ASTEC, ocorrerão em qualquer momento da análise, para dirimir dúvidas 
normativas, ou na conclusão do rito processual a fim de realizar análise documental técnica-
normativa que gerem atos de Portaria e Decreto, respeitando as prerrogativas regimentais 
desta SEDUR. 
 
Art. 9 - É vedado o desentranhamento de documento sem autorização motivada e expressa 
do Coordenador ou Gestor da unidade competente, que deverá registrar formalmente o 
desentranhamento, indicando a espécie e a natureza dos documentos retirados, a numeração 
afetada, e o recibo do interessado, mediante o qual serão entregues esses documentos. 
 
Art. 10 - Sempre que o processo ultrapassar o número de 200 (duzentas) folhas, deverá ser 
aberto novo volume, identificado este com um número sequencial e crescente, na nova capa 
de processo (contendo os mesmos dados da capa do processo do 1 volume, diferenciando-
se, apenas, pela identificação do número do novo volume). 



ESTADO DA BAHIA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

  GABINETE DA SECRETÁRIA 
 

§1 - Ao ser aberto novo volume, deverá ser lavrado o “Termo de Encerramento de Volume”, a 
ser disposto no final do 1º caderno com indicação do número do volume que está sendo 
aberto. 
 
§2 - É vedado o fracionamento da numeração de folhas do processo, com uso de letras, 
devendo ser renumerado os autos sempre que o erro for capaz de tumultuar ou confundir a 
numeração sequencial destes. 
 
Art. 11 - No curso do processo, sempre que for constatada a inobservância de alguma das 
regras previstas nesta instrução, o processo deverá ser devolvido para o Setor de origem 
para providenciar a necessária correção e observação desta normativa.  
 
Parágrafo Único – Considerando que existem muitos processos em desacordo com esta 
instrução, estes deverão ser regularizados e adequados pelo Setor onde se encontram. A 
inobservância verificada posterior a data da publicação é que ensejará a devolução para o 
Setor de origem para providenciar a correção. 
 
Art. 12 – O processo será arquivado quando houver: 
 
I – O indeferimento do pedido, ciente e sem manifestação tempestiva pelo Requerente; 
 
II – Requerimento expresso de desistência do processo pelo interessado. 
 
III – Conclusão do processo com a emissão do ato administrativo correspondente, 
ressalvados os casos onde a Coordenadoria competente deve acompanhar o integral 
cumprimento de obrigações com prazos mais elásticos e posteriores a publicação do ato. 
 
IV – Declaração expressa e fundamentada de Perda do Objeto;  
 
V - Abandono certificado após transcorrer 60 (sessenta) dias sem resposta sobre interesse no 
prosseguimento do processo. 
 
§1º - No caso de desistência, havendo interessado já constituído nos autos, este poderá 
requerer seu prosseguimento. 
 
§2º - O servidor que verificar o fim da utilidade do processo, deverá informar à respectiva 
chefia e sugerir o arquivamento. 
 
§3º - O processo encerrado será encaminhado ao Arquivo, mediante registro do 
Arquivamento, que indicará o motivo deste, o número de páginas, de volumes e de apensos 
do processo. 
 
Art. 13 - Cada Coordenadoria deverá encaminhar ao GAB, até o dia cinco de cada mês, um 
relatório analítico contendo todas as informações sobre a quantidade de processos tramitados 
e seus respectivos assuntos, processos com pendências, em análise, deferidos, indeferidos, 
vistorias realizadas, bem como outros registros de não conformidade. Ao final de cada ano, 
deverá apresentar um relatório consolidado. 
 
Art. 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 
JULIANA FRANCA PAES 
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