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PERGUNTAS E RESPOSTAS Nº 001/2008 Florianópolis, 02 de janeiro de 2008. 
 

 
ASSUNTO: CORREIO – PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS  NA POSTAGEM 

E REMESSA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS E VOLUMES  
ORIGEM: GEAUP 

 
 

1 – QUAL SERVIÇO DE CORREIO DEVE SER UTILIZADO PELO  SERVIDOR NA 
REMESSA DE DOCUMENTO, VOLUME OU CORRESPONDÊNCIA CUJ O PESO 
BRUTO NÃO ULTRAPASSE 500 GRAMAS, E QUAL O PRAZO DE ENTREGA?  
 
Atendendo aos princípios da economia, segurança, eficiência e celeridade, deverá o 
servidor usuário dos serviços de correio observar: 
 
a) para todas as remessas de documentos, correspondências ou volumes que não 
necessitem de quaisquer procedimentos especiais de celeridade, comprovação da 
remessa, entrega ou do recebimento, deverão os seus usuários utilizar, exclusivamente, 
da carta comercial básica; 

 
b) nos casos em que não haja o requisito celeridade na tramitação do documento ou 
correspondência, mas que por sua natureza ou necessidade legal, para atestar a data do 
recebimento, bem como da remessa e entrega, for preciso que a correspondência transite 
pelo correio, utilizar-se-á exclusivamente a modalidade “carta registrada”, que atende 
integralmente às necessidades citadas; 
 
c) a utilização do serviço Aviso de Recebimento (AR), como adicional aos demais 
serviços, deve ficar restrita aos casos de exigência legal em que haja necessidade de 
comprovante de recebimento anexo à documentação de posse do remetente e ao trânsito 
de documentos de grande importância, definidos como aqueles que, em caso de extravio, 
possam causar um grande prejuízo, principalmente pela impossibilidade de substituição. 
 
A data de entrega da carta básica é de 1 a 2 dias a contar da data de postagem, e das 
cartas registradas (com ou sem AR) é de 2 a 3 dias a contar da postagem.   
 
2 – PARA A REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA, DOCUMENTO OU  VOLUME COM 
PESO BRUTO SUPERIOR A 500 GRAMAS, QUAL SERVIÇO DEVE RÁ SER 
UTILIZADO? 
 
Quando da expedição de documentos e volumes acima de 500 gramas, sem a mesma 
urgência que demande a utilização de SEDEX, deverá ser utilizado o serviço de coleta e 
entrega de encomenda PAC, modalidade mais econômica e que oferece as mesmas 
garantias que o SEDEX. 
 
3 – QUAIS DOCUMENTOS DEVERÃO SER REMETIDOS POR SEDEX? 
 
Somente serão utilizados os serviços de SEDEX na remessa de correspondências, 
documentos ou volumes considerados em graus “URGENTE” ou “URGENTÍSSIMO”. 
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4 – O QUE SE COMPREENDE POR DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS E 
VOLUMES “URGENTES” OU “URGENTÍSSIMOS”? 
 
São compreendidos como documentos, correspondências ou volumes “URGENTES”  
aqueles que requeiram por seu trato ou solução, celeridade maior do que a tramitação 
rotineira e, como “URGENTÍSSIMOS” , aqueles que devam ser examinados ou decididos 
com absoluta prioridade em relação aos demais. O grau URGENTE somente poderá ser 
aposto por dirigente de órgão ou entidade, em escala descendente, até o nível de Gerente 
ou equivalente; e o grau URGENTÍSSIMO somente poderá ser aposto, em escala 
descendente, até o nível de Diretor-Geral ou equivalente. 
 
 
5 – QUAIS DOCUMENTOS DEVEM SER EXPEDIDOS ATRAVÉS DO  SERVIÇO DE 
MALOTE – SERCA? 
 
Todas as correspondências e documentos expedidos a outras unidades regionais do 
mesmo órgão ou entidade, e que não se enquadrarem nos graus “URGENTE” ou 
“URGENTÍSSIMO” e, ainda, que não haja necessidade real de rastreamento, deverão 
dar-se, prioritariamente, através dos serviços de malote – SERCA. 
 
 
6 – QUAL SERVIÇO DE CORREIO É UTILIZADO PARA A REME SSA DE DISQUETES? 
 
Para a remessa de documentos e informações contidas em meios virtuais como, por 
exemplo, disquetes, CD’s, pen-drives, etc, deve o servidor utilizar-se, exclusivamente, do 
correio eletrônico (e-mail), por apresentar custo zero, além de ser mais célere e seguro.   

 
 

7 – A EXPEDIÇÃO URGENTE DE DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO PODERÁ DAR-SE 
ATRAVÉS DE FAX, AO INVÉS DE UTILIZAR O SEDEX? 
 
Sim, neste caso o comprovante de transmissão gerado pelo aparelho de fax do remetente 
dispensará o envio do documento original, devendo o destinatário, ao identificar qualquer 
tipo de falha, comunicar o ocorrido ao respectivo remetente. É vedada a adoção deste 
procedimento na emissão de documentos cujas versões originais sejam requisitos 
necessários à pratica ou à validade dos atos aos quais se destinam. 
 
 
8 – QUAL O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PELO SERVIDOR  DO SETOR DE 
PROTOCOLO AO RECEBER DOCUMENTOS, VOLUMES OU CORRESP ONDÊNCIAS 
PARA SEREM EXPEDIDOS ATRAVÉS DO CORREIO? 
 
Deverá verificar se os documentos, correspondências ou volumes estão devidamente 
acompanhados de guia de remessa corretamente preenchida e observar se nos 
documentos e correspondências que serão expedidos por SEDEX, constam os carimbos 
de URGENTE e URGENTÍSSIMO com a identificação das autoridades competentes, 
quais sejam: até gerentes ou equivalentes para URGENTE e até diretores ou equivalentes 
para URGENTÍSSIMO.     
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(Continuação das PERGUNTAS E RESPOSTAS Nº  001/2008) 
 
 
 
 
 

Cícero Alessandro T Barbosa 
Auditor Interno do Poder Executivo 
Matrícula nº 378.713-3 

 
 
 
 
De acordo. 
Encaminhe-se ao Diretor de Auditoria Geral. 
Em     /        /          . 
 
 
 
Caio Jamundá 
Gerente de Auditoria de Contas Públicas 
Matrícula nº 209.814-8 
 
 
 
 
De acordo. 
Publique no sítio da DIAG. 
Em     /        /          . 
 
 
 
Francisco Vieira Pinheiro 
Diretor de Auditoria Geral 

               
 
 

 
 
 


