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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

 
 
 

Instrução Normativa nº 003/2019
 
 

Dispõe sobre a regulamentação dos requerimentos e procedimentos para
abertura, tramitação e encerramento de processos na Gerência de Gestão
de Pessoas da Secretaria da Administração.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e das competências previstas na alínea “h”, Inciso I, art. 7º, da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de
2011 e alterações posteriores, considerando a necessidade de regulamentar e padronizar os procedimentos
no âmbito da Gerência de Gestão de Pessoas desta Pasta, resolve baixar a seguinte:

INSTRUÇÃO NORMATIVA

 
Art. 1º - Esta normativa tem por finalidade disciplinar as regras relativas à gestão

processual, contemplando autuação, tramitação e encerramento de processos administrativos, conforme o
disposto no Art. 6º da Instrução Normativa nº 008/2017 – SEAD.

Art. 2º - Todas as solicitações que dizem respeito à informações funcionais diversas e/ou
concessões de direitos e benefícios devem ser autuadas sob a forma de processos administrativos, no
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, e devem constar anexados todos os documentos pré-
estabelecidos por esta Secretaria em seus respectivos requerimentos.

§ 1º - O requerimento a ser utilizado é específico para o tipo de solicitação.
§ 2º - O requerimento intitulado “diversos” deve ser utilizado apenas quando não houver

requerimento específico, e o interessado deve descrever o que pretende no processo em questão.
§ 3º - O requerimento deve ser preenchido em sua totalidade, visto que todas as

informações lá solicitadas são necessárias para o bom andamento processual.
§ 4º - O requerimento não pode conter rasuras, tampouco uso de corretivos. Processos

autuados com requerimentos em tais condições serão devolvidos ao órgão de origem ou, se por esta
secretaria autuados, serão sobrestados até que o vício seja sanado.

§ 5º - Todos os processos devem ser autuados com apresentação do RG, CPF e
comprovante de endereço do interessado, devendo ser este último atual, ou seja, referente aos últimos
90(noventa) dias.

Art. 3º - O processo administrativo pode ser autuado por procuração. Para tanto, é
necessária a juntada da procuração original, com a finalidade específica, e com as respectivas firmas
reconhecidas, além de cópia do RG, CPF e comprovante de endereço atual, ou seja, referente aos últimos
90(noventa) dias do outorgante e do outorgado.

Art. 4º - Para autuação do processo eletrônico na Gerência de Gestão de Pessoas,
preferencia-se a apresentação dos documentos originais, visto que estes serão escaneados e devolvidos ao
interessado.

Art. 5º - Não é possível realizar a análise do processo administrativo caso falte algum
documento ou se algum deles apresentar rasuras, falhas, erros ou falta de informações.

§1º - Caso o servidor interessado esteja à disposição de algum órgão da Administração
Direta, Autárquica ou Fundacional, o processo será imediatamente devolvido ao órgão de lotação.
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§2º - Caso o servidor interessado esteja lotado nesta Pasta, o processo será sobrestado até
a solução dos documentos.

Art. 6º - Os processos administrativos somente serão analisados conforme a ordem
cronológica de recebimento / autuação na GGP-SEAD, não sendo permitida a análise fora desta ordem.

Parágrafo único. Não será permitida, ainda, a análise de processos administrativos
autuados ou remetidos à GGP fora do prazo estabelecido relativo a cada tipo de processo.

Art. 7º - Considerando-se a diversidade de finalidades para o requerimento “Declaração
Funcional”, deve-se, obrigatoriamente, informar a qual fim esta se destina ou o tipo de informação que
nela deva conter.

§1º - Na hipótese do requerimento de declaração funcional ser realizado por outro Órgão,
este deve informar, ao menos, o nome completo e o C.P.F. do servidor cujas informações se fazem
necessárias.

§2º - As declarações funcionais serão emitidas em até dez 15 (quinze) dias úteis, a contar
da data do recebimento dos autos pela Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria da Administração,
podendo variar de acordo com a demanda ou complexidade do caso.

Art. 8º - Após a conclusão da análise do processo administrativo, o servidor interessado,
ou seu procurador, será notificado, via telefone, para comparecer à Gerência de Gestão de Pessoas da
Secretaria da Administração para cientificar-se dos atos e/ou decisões tomadas nos autos.

§1º - Caso o servidor não compareça após o contato telefônico, este será notificado via e-
mail, para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§2º - Caso o servidor não compareça após findado o prazo estipulado na notificação, seu
processo será sobrestado, juntamente com os documentos que comprovem que foi enviada a notificação,
até que o requente dê ciência.

§3º - A fim de resguardar o sigilo dos dados pessoais do requerente, não é permitido aos
servidores da Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria da Administração fornecer quaisquer
informações a outra pessoa que não seja o próprio interessado ou seu procurador, ou ainda, enviar o
processo para outra unidade, mesmo que seja a de lotação do interessado, para quaisquer fins ou mesmo
para ciência.

Art. 9º - É vedado aos servidores da GGP, o recebimento de documentos via e-mail, ou
quaisquer meios eletrônicos, para autuação e complementação de processos.

Art. 10 - O procedimento de tomada de ciência será feito exclusivamente pelo servidor
interessado, ou seu procurador, pessoalmente, que deve portar seu documento de identidade com foto e o
número e assunto do processo em que será tomada a ciência.

Parágrafo único. O servidor responsável por cientificar o interessado, deve atestar que a
assinatura do requerente ou de seu procurador confere com seu documento original.

Art. 11 – Ficam instituídos os modelos constantes nos Anexos I, II e III desta normativa,
como padrão para procuração, termo de ciência e comprovante de recebimento de documentos,
respectivamente.

Art. 12 - Esta normativa se aplica a todos os servidores lotados na Secretaria da
Administração, ou que pertençam ao seu quadro de pessoal, mesmo que à disposição de outros órgãos,
poderes ou esferas.

Art. 13 – O fornecimento de cópias reprográficas ou digitalização de documentos
existentes nesta Unidade, em conformidade com o regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás,
Decreto nº 4.582/1997, somente será feita mediante recolhimento de taxa.  

Art. 14 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, aos 11 dias do mês

de fevereiro de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, Secretário (a) de
Estado, em 12/02/2019, às 13:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 5721400
e o código CRC DD4E1ED3.
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