
Auto de Intimação 



Agenda 
• Objetivo 
• Requisito para uma autuação 
• Tipos de autos de intimação 
• Acesso ao módulo 
• Cadastro de baixa de resp. técnica 
• Edição de baixa de resp. técnica 
• Visualização do relatório de baixa de resp. 

técnica 
 
 
 
 



Objetivo 
• Informar o processo de auto de intimação 
• Auxiliar a elaboração de Autos 
• Evitar retrabalhos entre a equipe fiscal e de 

análise de processos 
• Facilitar acesso ao histórico dos autos 
• Compartilhar documentos (Controle de Acesso) 
• Eliminar as procuras em arquivos físicos 

 
 
 
 
 
 
 
 



Requisitos para uma Autuação 
• O estabelecimento a ser autuado deve estar 

cadastrado 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipos de Autos de Intimação 
Podem ser feitos dois tipos: 
• Intimação por inspeção de rotina, padrão. 
• Intimação por obrigações subsistentes: 

• Informa-se a auto de infração de origem 
• Carrega os dados da infração para serem 

utilizados na intimação (irregularidades e 
enquadramento legal).  

 
 
 
 
 
 



Acesso ao Módulo 
Clique na aba “atividades técnicas”, depois em “autuações” e então 
em “auto de intimação”. 



Tela Inicial do Módulo 
Vamos começar emitindo uma nova intimação. Clique no botão 
“novo”. 



Preencha os dados de busca, clique em “pesquisar” e então 
na empresa desejada. 



Preencha os dados da intimação e clique em “salvar”.  
Uma mensagem de sucesso deverá aparecer na tela 



Para emitir uma intimação de obrigações subsistentes basta escolher uma infração 
no campo de “infração subsis”. Ao selecionar uma infração uma mensagem 
informando que, os dados da Infração selecionada serão copiados para a 
intimação, aparecerá na tela. 



Preencha o restante dos dados  da intimação e clique em “salvar”.  
Uma mensagem de sucesso deverá aparecer na tela 



Para imprimir os dados clique em “imprimir”. Para voltar para a tela 
inicial do módulo clique em “fechar”. 



Para buscar uma intimação cadastrada clique em “fechar” 



Na tela inicial do módulo insira os dados de busca, clique em 
pesquisar e na intimação que deseja selecionar 


