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O que é Gestão de Documentos? 
 
 

 

Considera-se Gestão de Documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

A Administração Pública registra e comprova suas ações através dos documentos públicos e 

tem o dever de prestar contas dos seus atos para a sociedade e promover o acesso às 

informações, conforme determina a Constituição Federal de 1988: 

 

 
Art. 5º. Inciso XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 

que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 

Art. 23º. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis 

e os sítios arqueológicos; 

Art. 216º § 2º - Cabe à administração pública, na forma da lei, tanto a gestão 

da documentação governamental, quanto às providências para franquear sua 

consulta a quantos dela necessitem. 

 
É dever de todo servidor cumprir a legislação vigente, e uma 

delas é a Lei Federal n° 12.527 (Lei de Acesso à Informação) 

sancionada em 18/11/2011, regulamentada pelo Decreto 

Estadual nº 1.973 de 25/10/2013, que determina que órgãos e 

entidades da administração pública garantam o acesso 

imediato às informações e documentos públicos sempre que 

solicitado. Para garantir esse acesso rápido, é extremamente 

necessário ter os documentos organizados. É aí que entra o 

papel da Gestão de Documentos, garantindo o zelo da 

documentação desde o momento da sua produção até a sua 

destinação final. 

 
Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 1.654, de 29 de Agosto de 1997, que cria o Sistema 

Estadual de Arquivos – SIARQ, e ao Decreto Estadual nº 1.509, de 12 de Agosto de 2008, que 

estabelece o Protocolo Único do Poder Executivo Estadual, a Secretaria de Estado de Gestão,   
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através da Superintendência de Arquivo Público de Mato Grosso, é o  Órgão  Central de 

Gestão de Documentos do Poder Executivo com a atribuição de estabelecer as diretrizes 

da Política de Gestão de Documentos – Protocolo e Arquivo, normatizar as regras de 

negócio e os procedimentos técnicos para o gerenciamento, acesso e preservação dos 

documentos produzidos e recebidos no âmbito dos Órgãos e Entidades que compõe o 

Sistema Estadual de Arquivos – SIARQ/MT. 
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O que é Documento? 
 

 
 

De uma forma ampla, documento é toda a informação registrada em um suporte material 

e utilizada para consulta, estudo, prova ou pesquisa, pois comprova fatos, fenômenos, formas 

de vida e pensamentos do homem numa determinada época. Já quando falamos sobre os 

documentos utilizados no dia a dia do trabalho, podemos defini-los como o registro, em meio 

físico ou digital, que contém informações sobre assuntos de interesse da organização ou de 

um indivíduo. Trata-se de qualquer informação escrita, objeto ou fato registado materialmente, 

e que possa ser utilizado para estudo, consulta ou prova. 
 

 

DOCUMENTO = SUPORTE + INFORMAÇÃO REGISTRADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E o que vem a 

ser suporte 

material? 

SUPORTE: é o material no qual são 
registradas as informações. O suporte 
mais conhecido é o papel, mas 
existem muitos outros (pergaminho, 
papiro, muito utilizados antigamente, 
fita magnética, disco magnético, disco 
ótico, disquete, filme de nitrato). 

 
 

Documento      Arquivístico      é      o 

documento produzido e/ou recebido
 

por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer de suas atividades, qualquer que seja o suporte 

que ela utilize, a fim de manter o registro da informação produzida no exercício de suas 

competências. 

Documento Eletrônico é uma unidade de registro de informações codificadas de forma 

analógica ou em dígitos binários, acessíveis por meio de equipamentos eletrônicos. Existem 

documentos eletrônicos analógicos e os documentos digitais, como as fitas vídeomagnéticas 

em formato VHS e as páginas na web, respectivamente. 

Documento Digital é um documento codificado em dígitos binários, produzido, transmitido e 

armazenado por sistema computacional. Já o documento digitalizado é o documento 

produzido de modo convencional (papel, por exemplo), capturado e transferido para sistema 

computacional. 

Atenção: Os arquivos podem ter caráter híbrido, contendo, neste caso: Documentos 

analógicos (convencionais) e documentos digitais. 
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INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA GESTÃO DOCUMENTAL 
 
 
1.         Manual de Normas e Procedimentos Técnicos de Gestão Documental: contém 

todos os conceitos e procedimentos referentes à gestão documental, além do Código de 

Classificação e  a  Tabela  de  Temporalidade  de  Documentos  das  áreas  meio  (atividades 

comuns a todas as instituições) e fim (atividades específicas de cada instituição), disponíveis 

no site do arquivo.  

 

 
1.1          Código de Classificação de Documentos: utilizado para classificar todo e 

qualquer documento produzido ou recebido por um órgão, no exercício de  suas 

funções e  atividades. A classificação por assuntos é a atividade   inicial da gestão 

documental, sendo   utilizada com o objetivo de agrupar   os documentos sob um 

mesmo tema, (ex: 024.2. Férias, 026.13. Aposentadoria, 025.11. Processos 

Disciplinares). Com o código pode-se localizar na Tabela de Temporalidade o conjunto 

documental ao qual pertence o  documento  e  conferir  o  seu  prazo  de  guarda  e 

destinação final (guarda permanente ou eliminação). Para este instrumento adotou-se 

o modelo de Código de Classificação decimal.  Como o nome indica, o sistema 

decimal  de classificação por assuntos  constitui-se num código  numérico  dividido 

em   dez   classes    e   estas,    por   sua    vez,    em   dez   subclasses e assim 

sucessivamente. 

 

Classes do Código de Classificação de Documentos do Poder Executivo Estadual 
 

A Classe 000 – Administração Geral tem como subclasses:                    

• 010 – Organização e Funcionamento                                             

• 020 – Pessoal                                                                                

• 030 – Material                                                                                

• 040 – Patrimônio                                                                           

• 050 – Orçamento e Finanças                                    

• 060 – Documentação e Informação                                               

• 070 – Comunicações                                                                     

• 080 – Pessoal Militar                                                                      

• 090 – Outros assuntos referentes à Administração Geral  

            
• Classe 900 – Assuntos Diversos                                                   

 
 

As Classes 100 a 800 destinam-se as atividades finalísticas dos órgãos/entidades:              

•      Classe 100 – Estratégias de Governo, Tecnologia da Informação e Auditoria            

•      Classe 200 – Políticas Rurais e de Defesa do Meio Ambiente                                   

•      Classe 300 – Desenvolvimento Econômico, Social e Obras Públicas                        

•      Classe 400 – Cultura, Lazer, Esporte e Turismo                                                        

•      Classe 500 – Educação, Ensino e Pesquisa                                                              

•      Classe 600 – Administração Fazendária                                                                  

•      Classe 700 – Saúde, Cidadania e Assistência Social                                                 

• Classe 800 – Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos                                 

Á
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1.2. Plano de Classificação de Documentos: Esquema elaborado a partir do estudo das 

estruturas e funções da instituição e análise do  arquivo por  ela  produzido, pelo  qual se 

distribuem os documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento específicos. 

Neste instrumento técnico encontram-se os códigos e assuntos de forma hierárquica, ou seja, 

os assuntos macro ramificam-se em assuntos menores. Também são descritos os documentos 

que se incluem em cada assunto. 

 

Como no exemplo seguinte, observe a disposição dos códigos e assuntos de forma hierárquica: 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
1.3 Tabela de Temporalidade de Documentos: É um instrumento arquivístico, que tem por 

objetivo definir prazos de guarda e destinação de documentos, com vista a garantir o acesso à 

informação a quantos dela necessitem. É ela que determina os prazos de guarda dos 

documentos no Arquivo Corrente, a transferência para o Arquivo Intermediário e a eliminação 

ou recolhimento para o Arquivo Permanente. 
 
 
 
 
 
 

SETORES                            ARQUIVO CENTRAL 
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A Tabela de Temporalidade demonstra o ciclo de vida documental e é construída a partir da 

atividade de avaliação de documentos. 

 

 
1.3.1 Avaliação dos Documentos 

 
A avaliação consiste fundamentalmente em identificar valores e definir prazos de guarda para 

os documentos de arquivo, independentemente de seu suporte ser o papel, o filme, a fita 

magnética, o disquete, o disco ótico ou qualquer outro. 

Para a elaboração da tabela de temporalidade e definição dos prazos de guarda há que se 

observar os princípios da teoria  das  três  idades  (ciclo  de  vida  documental), que  define 

parâmetros gerais para arquivamento e destinação dos documentos de arquivo. O processo de 

avaliação deve considerar a função pela qual foi criado o documento, identificando os valores a 

ele atribuídos (primário ou secundário), segundo o seu potencial de uso. 

O valor primário refere-se ao uso administrativo para o órgão, razão primeira da criação do 

documento, o que pressupõe o estabelecimento de prazos de guarda ou retenção anteriores à 

eliminação ou ao recolhimento para guarda permanente. Relaciona - se, portanto, ao período 

de utilidade do documento para o cumprimento dos fins administrativos, legais ou fiscais. 

O valor secundário refere-se ao uso para outros fins que não aqueles para os quais os 

documentos foram criados, podendo ser: 

a) Probatório – quando comprova a existência, o funcionamento e as ações da 
instituição; 

 

b) Informativo – quando contém informações essenciais sobre matérias com que a 

organização lida, para fins de estudo ou pesquisa. 

A metodologia de elaboração da tabela  de  temporalidade fundamenta-se nas  funções  e 

atividades desempenhadas pelos órgãos públicos, tomando-se por base o conteúdo da 

informação contida nos documentos (assunto principal), pois somente desta maneira é possível 

realizar a análise e seleção documental com racionalidade e segurança. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fase Permanente

 
Fase Corrente 

 
(Arquivo Corrente) Documento 

deve permanecer no 

setor, pois é acessado com maior 

frequência 

 
Fase Intermediária 

 
(Arquivo Central) Documento 

deve ser transferido 

para o Arquivo Central, pois é 

acessado com menor frequência 

(Arquivo Central) 

Documento não poderá ser 
eliminado, pois possui valor 

probatório e/ou histórico 

 
Eliminação 

 
Depois de cumprir o prazo de 

guarda e se a sua destinação final 
for esta, o documento poderá ser 

eliminado

Ciclo de Vida do 

Documento 

(Fases de documento) 
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1.3.2 Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD 
 

 
Conforme o decreto estadual nº 5567 de 26/11/2002 é necessário que haja uma Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos dentro de cada órgão, que sob a supervisão do 

APMT,  é  responsável  por  solicitar,  sempre  que  necessário,  a  atualização  dos  códigos, 

assuntos e prazos estabelecidos na Tabela de Temporalidade, preenchendo os Formulários de 

Propostas                     para                     atualização                     disponíveis                     em: 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/65bf4-formularios-para-atualizacao-codigo-tabela.docx 

Esta comissão ainda tem papel fundamental nos processos de eliminação, pois é ela quem irá 

avaliar os documentos que poderão ser descartados. 

A CPAD deverá ser composta por: 
 

  Servidores das unidades organizacionais às quais se referem os documentos a 

serem destinados, com profundo conhecimento das atividades desempenhadas; 

     Responsável pela guarda da documentação; 
 

     Arquivista ou Historiador; 
 

  Profissional  da  área  jurídica,  responsável  pela  análise  do  valor  legal  dos 

documentos; 

  Profissionais ligados ao campo de conhecimento de que trata o acervo objeto da 

avaliação (economista, sociólogo, engenheiro, médico e outros); 

     Outros profissionais que possam colaborar com as atividades da Comissão. 
 
 
 

 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e Gestão da Informação - CPADGI 

 
 

 
De acordo com a Instrução Normativa  CGE/SEPLAN/SEGES n°001/2017, que estabelece os 

procedimentos para a Classificação da Informação baseada no art. 36 do Decreto nº 1.973 de 

25 de outubro de 2013 que regulamentou a aplicação da Lei de Acesso à Informação no âmbito 

do Poder Executivo Estadual, com o intuito de otimizar os trabalhos de gestão dos documentos 

e da informação, fica permitido que a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 

além  das  suas  atribuições,  também  possa  classificar  os  documentos  produzidos  pela 

Instituição quanto ao grau de sigilo, passando assim a ser nomeada Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos e Gestão da Informação – CPADGI. 

 

A Superintendência de Arquivo Público então recomenda que as Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos sejam atualizadas sob esta nova nomenclatura, de acordo com a 

minuta da portaria para instituição da Comissão Única, disponível em: 

http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/  

A Comissão receberá capacitação dos Órgãos Centrais e passará a ser multiplicadora do 
 

conhecimento dentro do órgão/entidade. 
 
 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/65bf4-formularios-para-atualizacao-codigo-tabela.docx
https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/14792/#/p:37/e:14792?find=instru%C3%A7%C3%A3o
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
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COMISSÃO 

PERMANENTE 

DE 

AVALIAÇÃO 

DE 

DOCUMENTOS 

 
 

 
CPADGI 

 

COMISSÃO 

DE 

GESTÃO 

DA 

INFORMAÇÃO

 
 
 
 
 

 
Atribuições da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e Gestão da 

 

Informação 
 

 
A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e Gestão da Informação, em 

conformidade com o Decreto nº 5.567/2002, Decreto n.º 1973/2013 e Instrução Normativa 

CGE/SEPLAN/SEGES N° 001/2017, terá as seguintes atribuições: 

 

 
I- Atualizar, quando necessário, o Código de Classificação de Documentos e a Tabela de 

 

Temporalidade de Documentos. 
 

II-  Proceder a avaliação dos documentos para estabelecer o ciclo de vida documental e 

destinação final. 

III- Autorizar os descartes de documentos em conformidade com a legislação vigente. 

IV- Acompanhar a Política de Gestão de Documentos no Órgão/Entidade. 

V- Proceder a identificação e classificação da informação em grau de sigilo, considerando o 

Plano de Classificação de Documentos do Poder Executivo Estadual, bem como a revisão da 

classificação, a reclassificação e a desclassificação da informação de acordo com o art. 2º, da 

IN 01/2017, quando: 

 pôr em risco a defesa e a integridade do território estadual; 
 

 prejudicar ou pôr em risco a condução de negociação ou a relação internacional, ou que tenha 

sido fornecida em caráter sigiloso por outro Estado ou organismo internacional; 

 pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
 

 pôr em risco a estabilidade fiscal, financeira ou econômica do 
Estado; 

 

 vier a prejudicar ou pôr em risco plano ou operação estratégica dos órgãos de 

segurança pública; 

  quando prejudicar ou puser em risco projeto de pesquisa e desenvolvimento científico 

ou tecnológico, assim como sistema, bem, instalação ou área de interesse 

estratégico do Estado de Mato Grosso;
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  quando puser em risco a segurança de instituição ou de autoridade estadual, nacional 

ou estrangeira e seus familiares; ou 

  vier  a  comprometer  atividades  de  inteligência,  bem  como  de  investigação  ou 

fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. 

 

A classificação da informação em grau de sigilo observará o interesse público da informação e 

o critério menos restritivo possível, devendo cumprir as normas e procedimentos estabelecidos 

nos Decretos e Instrução Normativa citados no “caput” para elaboração do Termo de 

Classificação da Informação – TCI. 

 
 
1.4 Sistema Único de Protocolo: Sistema Informatizado que administra e controla o 

recebimento, registro, autuação, tramitação, instrução, arquivamento e destinação final de 

documentos e processos nos órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo Estadual. 

Esta ferramenta devidamente alimentada torna-se um excelente instrumento de gestão pública. 
 
 
 
 

O caminho do documento dentro do 
Órgão/Entidade 

 
 
 
 

 
 

P
r
o
t
o
c
o
l
o 

Setor Setor Arquivo Central
 

   

   

   

Lembre-se: O documento/processo no sistema e o físico devem sempre tramitar 

juntos. 
 
 

 
Os órgãos do Poder Executivo possuem, em cada setor, um arquivo para guardar os 

documentos que ainda estão sendo constantemente utilizados, ou seja, estão na fase corrente. 

Após esse período de uso frequente da documentação, esta deverá ser transferida para um 

local onde ficará durante as fases intermediária (quando é menos acessada) e permanente

Protocolo

• Recebimento 
ou expedição

• Registro

• Classificação

• Autuação

• Tramitação

Setor

• Recebimento

• Instrução 
Processual

• Tramitação

Setor

• Recebimento

• Instrução 
Processual

• Tramitação

• Arquivamento 
(Fase 
Corrente)

Arquivo Central

• Recebimento

• Arquivamento

• Conservação
e Preservação
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(caso tenha um valor probatório ou histórico e não possa ser eliminada). Esse local chama-se 
 

Arquivo Central. 
 

O Arquivo Central deve ter um espaço físico adequado para a guarda da documentação (fácil 

localização, arejado, livre de umidade, com boa iluminação) e um espaço para atendimento aos 

solicitantes e pesquisadores. É importante que possua mobiliário próprio para a guarda de 

documentos (estantes de aço, deslizantes, mapoteca). O acervo deve ser organizado de forma 

que seja fácil localizar o documento, caso este venha a ser solicitado. 

Pensando em otimizar o espaço dos arquivos, muitas Instituições optam pela digitalização dos 

seus acervos, mas, é importante saber que mesmo passando por esse processo, os 

documentos físicos não poderão ser eliminados até  que  cumpram  seu  prazo  de  guarda 

estabelecido pela Tabela de Temporalidade de Documento s (orientações do Conarq e Lei 

Federal nº 12.682). 

 
 
 
 

 
Lembre-se: O documento nato digital possui  a  mesma  temporalidade  que  o 

documento físico. 
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REGISTRO DE DOCUMENTOS, TRAMITAÇÃO E INSTRUÇÃO 
 

PROCESSUAL 
 

 

ACESSO AO SISTEMA DE PROTOCOLO ÚNICO DO PODER EXECUTIVO 
 

 
O acesso ao Sistema de Protocolo Único se dá a partir do cadastramento do servidor que 

esteja em pleno exercício da função e que necessite operacionalizar o Sistema. 
 

 

IMPORTANTE: Cada servidor poderá ter apenas um acesso. Caso esteja cadastrado 

em outra Unidade ou Órgão/Entidade, este deverá solicitar a sua desabilitação no 

Sistema antes de solicitar novo acesso, sendo que o mesmo não poderá ter 

processos/documentos na sua carga. 
 
 

 
Tipos de Acesso ao Sistema: 

 

 

 

Nível 1:                                                 Administrador Geral 
 

Poderão ter acesso os servidores designados pelo Órgão Central, responsáveis pelo acompanhamento 

da Política Estadual de Gestão de Documentos. 
 

Nível 2:                                                          Auditoria 

Poderão ter este acesso os auditores designados pela Controladoria Geral do Estado para realizar 

auditagem no âmbito do Poder Executivo Estadual. 
 
 

Nível 3:                         Administrador do Sistema do Órgão/Entidade 
 

Poderão ter este acesso até dois servidores de um Órgão/Entidade, os quais serão responsáveis por 

fazer a Gestão do Sistema Informatizado de Protocolo no âmbito do (a) Órgão/Entidade. 
 

 
 

Nível 4:                                                 Usuário do Sistema 

Servidores que irão operacionalizar o Sistema de Protocolo nas suas respectivas unidades 

administrativas de lotação. 
 

 
 

Nível 5:                                              Técnico de Informática 

Servidores de TI que irão, exclusivamente, adicionar impressoras no Sistema de Protocolo no âmbito do 

seu Órgão/Entidade. 
 
 
 

 
O Administrador de Sistema do Órgão/Entidade (Nível 3) deverá ser, preferencialmente, um 

servidor de carreira, ou em função de confiança, com facilidade em monitoramento de dados 

do Sistema, que tenha conhecimento das normas e procedimentos técnicos estabelecidos no 

Manual de Normas e Procedimentos Técnicos de Gestão de Documentos, competindo-lhe no
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âmbito da Instituição: 

 
       Controlar o acesso de usuários (habilitar e desabilitar usuários quando necessário); 

 

       Orientar os usuários para a correta operacionalização do Sistema; 

      Gerir  o  Sistema  de  Protocolo  usando  os  relatórios  disponíveis,  monitorando  as 

informações e o uso correto do Sistema no âmbito do Órgão/Entidade, adotando medidas 

corretivas quando necessário. 
 

 
 
 

CADASTRO DE ACESSO AO SISTEMA DE PROTOCOLO 
 
 
 
Os cadastramentos de acesso dos níveis 1 – Administrador Geral; 2 – Auditoria e 3 – 

 

Administrador de Sistema do Órgão/Entidade deverão seguir os procedimentos abaixo: 

 
        Preencher,  ler  e  assinar  o  formulário  para  “Controle  de  acesso  ao  Sistema  de 

 

Protocolo” e o “Termo de Responsabilidade de Uso do Sistema de Protocolo” 
 

       A solicitação de cadastro deverá ser enviada ao Órgão Central do Sistema Estadual de 

Gestão de Documentos – Superintendência de Arquivo Público do Estado Estados/SEPLAG, 

através de documento oficial da Instituição requerente. 

       Após, e estando correta a documentação, a Coordenadoria de Gestão de Documentos 

irá providenciar o acesso, através da Gerência de Gestão de Protocolo. 

 
 
 
Os cadastramentos de acesso dos níveis 4 -  Usuário do Sistema e 5 -  Técnico de 

 

Informática deverão seguir os procedimentos abaixo: 

 
       Preencher,  ler  e  assinar  o  formulário  para  “Controle  de  acesso  ao  Sistema  de 

 

Protocolo” e o “Termo de Responsabilidade de Uso do Sistema de Protocolo” 
 

      A  solicitação  de  cadastro  deverá  ser  enviada  ao  Administrador  de  Sistema  do 
 

Órgão/Entidade, através de Comunicação Interna - CI. 

Após, e estando correta a documentação, o Administrador de Sistema do Órgão/Entidade irá 

providenciar o acesso. 
 

 
 

Formulário disponível em:  http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/532ea-controle-de-

acesso-ao-sistema-de-protocolo.pdf.

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/532ea-controle-de-acesso-ao-sistema-de-protocolo.pdf
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/532ea-controle-de-acesso-ao-sistema-de-protocolo.pdf
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REGISTRO DOS DOCUMENTOS NO SISTEMA DE PROTOCOLO 
 

É a inserção sistemática e padronizada dos dados de documentos produzidos, recebidos ou 

acumulados pelo órgão/entidade, com o objetivo de indicar sua existência oficial, controlar o 

seu trâmite e a sua localização, desde a sua produção ou recebimento até a sua destinação 

final: eliminação ou guarda permanente. 

 
No Sistema de Protocolo: 

 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. Selecionar no menu “Protocolo” a opção “Cadastramento” 
 

3. Ler o documento, identificar o assunto e classificar conforme Código de Classificação 

de Documentos; 

4. Selecionar o “Assunto” correspondente no Sistema de Protocolo; 
 

5. Definir se o interessado é “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”; 
 

6. Definir se será “Processo” (documento autuado) ou “Documento” (documento avulso); 
 
 

Observação: 
 

Só deve ser autuado em “Processo” o documento que necessitar tramitar por várias unidades e 

receber juntada/apensamento de outros documentos. Os registrados como “Documento” não devem ser 

autuados. Ao receber um documento para autuação, a unidade com atribuições de protocolo deverá 

efetuar pesquisa para verificar a existência de processo anterior sobre o mesmo assunto e com o(s) 

mesmo(s) interessado(s). Constatada a existência, o documento deverá ser juntado a ele. Se o processo 

anterior apresentar um assunto diferente, então deverá se proceder à abertura de um novo processo. 

 
 

1. Preencher os demais campos necessários para o cadastramento (e-mail, telefone, 

volume, origem); 

2. Se for o primeiro cadastro do solicitante deverá ser preenchido todos os campos 

referentes ao interessado; 

3. Preencher o campo “Resumo do Assunto” de forma clara e objetiva; 
 

4. Confirmar selecionando a opção “Cadastrar”; 
 

5. Clicar em “Emissão de Etiqueta”; 
 

6. Selecionar a quantidade de etiquetas a serem impressas e finalizar clicando em 
 

“Imprimir”; 
 
 

No documento físico: 
 

1. Receber o documento; 
 

2. Conferir se a documentação está correta; 
 

3. Realizar o cadastramento no Sistema; 
 

4. Fixar a etiqueta no “Documento” de forma que nenhuma informação seja ocultada, se 
 

necessário utilizar o verso. 
 

5. Encaminhar o documento/processo para a Unidade.
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Lembre-se: Registrar somente documentos originais, cópias autenticadas em cartório ou 

autenticadas pelo servidor com o carimbo “confere com o original”, mediante a apresentação 

do original. 
 

 
 

A funcionalidade do Pré-Cadastro deve ser utilizada, excepcionalmente, para fazer pré-registro 

dos documentos no sistema e repassar ao interessado o número do protocolo, evitando assim, 

as filas de espera.  O pré-cadastro deve obedecer a rigoroso controle de tempo para a 

finalização do registro no prazo de 72 horas úteis. 

 

 
No Sistema de Protocolo: 

 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. Selecionar no menu “Protocolo” a opção “Pré-Cadastro”; 
 

3. Selecionar “Protocolar”. 
 

 
Observação: Para concluir o Pré-Cadastro, seguir as orientações de “Registro de Documentos” 

 
 
 
 

EDITAR REGISTRO  
 
 

 
A funcionalidade “Editar Registro” só deve ser usada em caso de identificação de erro no 

registro do documento realizado no Sistema de Protocolo, ficando restrita a permissão de 

acesso a esta funcionalidade ao Administrador do Sistema do Órgão/Entidade. 

A cada edição de documento/processo o Sistema de Protocolo irá solicitar a justificativa e gerar 

o Termo de Ressalva, que deverá ser impresso, assinado e juntado ao processo. 
 

 
No Sistema de Protocolo: 

 

1. Efetuar Login de “Administrador de Sistema” no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. Consultar o Documento/Processo que será corrigido; 
 

3. Selecionar a opção “Editar informação do Protocolo” ou “Editar CPF/CNPJ 

Interessado”; 

4. Corrigir as informações que estão incorretas; 
 

5. Preencher o campo “Termo de Ressalva” com o (s) dado (s) alterado (s) e justificativa; 

6. Clicar em “Alterar”; 

7. Emitir Termo de Ressalva; 

8. Gerar PDF; 

9. Imprimir, assinar e juntar o Termo de Ressalva ao final do processo, numerando-o na 

sequência natural. 
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Observação: Se houver indícios de adulteração no processo, a Unidade Protocolizadora 

deverá informar autoridade competente para apuração de responsabilidades. 
 
 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
 

 
Todo documento/processo deve ser classificado por assunto, de acordo com o Plano de 

Classificação de Documentos constante na Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder 

Executivo do Estado de Mato Grosso. A Classificação por assunto é utilizada com o objetivo de 

agrupar os documentos sob um mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação e 

facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, eliminação, 

transferência, recolhimento e acesso a esses documentos. 

 

Para realizar a classificação, o servidor deve: 

 
   Ler o documento, identificando o assunto principal; 

 

   Identificar se o assunto refere-se à Atividade-Meio (área sistêmica) ou à Atividade-Fim 
 

(área programática); 
 

   Consultar a Tabela de Assuntos do Sistema Informatizado de Protocolo ou o Plano de 
 

Classificação de Documentos do Estado de Mato Grosso; 
 

   Informar o Assunto e registrar no Sistema de Protocolo. 
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Em caso de necessidade de alteração na Tabela de Assuntos no sistema de Protocolo deve- 

se: 

 Encaminhar solicitação para o Órgão Central – Coordenadoria de Gestão de 

Documentos da Superintendência de Arquivo Público, Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão, através do e-mail:cgd@seplag.mt.gov.br; 

 A solicitação será prontamente analisada pela Coordenadoria de Gestão de 

Documentos. Caso seja procedente, o solicitante receberá e-mail com a resposta 

positiva e será disponibilizado o assunto no sistema. Caso seja considerado 

improcedente, o solicitante receberá e-mail com a justificativa e orientação sobre como 

proceder. 
 
 

AUTUAÇÃO DE PROCESSO E NUMERAÇÃO DAS FOLHAS/PEÇAS DO 

PROCESSO 

 
Autuação ou formalização é a sequência de operações técnicas que tem por finalidade dar 

forma processual ao conjunto de documentos acumulados no decorrer de uma ação 

administrativa, visando encaminhamento, manifestação e decisão. 

 
A formalização de documentos será executada diretamente pela Unidade Protocolizadora 

interessada, devendo ser registrada no Sistema de Protocolo. Os processos formalizados 

receberão capa e a etiqueta do processo contendo, além do número do protocolo, o assunto, o 

nome do interessado, a procedência e o solicitante, bem como o resumo do assunto. 

 
No Sistema de Protocolo: 

 

1. Registrar o documento como Processo. 

 

No documento físico: 
 

1. Inserir as folhas do documento em capa de processo; 
2. Fixar a etiqueta na capa do processo; 
3. Numerar e rubricar no canto superior direito de cada folha/peça, utilizando-se carimbo 

próprio da Unidade Protocolizadora. 

 
Atenção: 

 

A primeira folha do processo será a capa padrão (folha um), a qual não será numerada, nem 

receberá carimbo ou marcação de instrução processual. A primeira folha numerada e com a 

referida marcação/carimbo será sempre a folha 2 (dois), que é o documento originador. 

Os documentos incluídos posteriormente no processo deverão ser numerados e rubricados 

pela Unidade responsável pela inclusão. 

 
Modelo de carimbo para numeração de folha ou peça do processo 

(Dimensão: 3 cm de largura x 2 cm de altura). 
 

Exemplo 1                                          Exemplo 1 Preenchido 
 

UNID/ÓRGÃO/MT                                   SAP/SEPLAG/MT
 

Folha nº:            

Ass.:_   

 

Folha nº:  10 
 

 Ass.:  João da Silva
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Quando constatada a necessidade de correção da numeração das folhas, por erro ou omissão, 

deverá ser inutilizada a numeração anterior com um traço, sem rasurar, colocada a numeração 

correta ao lado e rubricar. 

 

ATENÇÃO:  

1. A correção deve ser feita pelo mesmo servidor que cometeu o erro. Em situações 

excepcionais, a correção poderá ser efetuada por outro servidor da mesma Unidade, 

colocando a numeração correta ao lado e rubricando. 

1.1. Não há necessidade de colocar outro carimbo de numeração de folhas, haja vista que se 

trata da mesma Unidade. 

2. Antes de receber o processo a Unidade deve realizar a conferência da numeração das folhas. 

Se for identificada alguma inconformidade na numeração, o processo deverá ser devolvido à 

Unidade que o enviou para a realização da correção. Caso não seja possível a devolução (por 

ser processo antigo, processo que já tramitou por várias unidades ou por outros motivos), 

deve ser elaborado o "Termo de Ressalva", disponível em: 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/Termo_de_Ressalva.docx, relatando as 

inconformidades, o qual deve ser juntando nos autos e numerado. 

3. Processos com indícios de adulteração não poderão tramitar, devendo ser remetidos à 

Gerência/Unidade de Protocolo para análise do ocorrido e demais providências para 

apuração das responsabilidades. 

 

Correção da numeração das folhas/peças no documento físico: 
 

1. Identificar o local do erro; 
2. Passar um traço no número errado; 
3. Colocar ao lado do número errado o número correto e rubricar;  

 

Exemplo: 

SAP/SEPLAG/MT 
Folha nº: 10  12 

Ass.: João da Silva* 

 
*O responsável pela correção assina ao 

lado. 
 

 
 

 

Documentos remetidos ao Tribunal de Contas do Estado deverão seguir os 

procedimentos da Resolução Normativa Nº 3/2015 – TP (Homologada pelo Tribunal Pleno) 

que aprova a 5ª edição do Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal 

de Contas do Estado de Mato Grosso e estabelece: 

"Art. 4º Todos os órgãos e entidades sob jurisdição do Tribunal de Contas de Mato 

Grosso deverão observar as normas exigidas no Manual de Orientação, ao encaminharem 

documentos que subsidiarão todo o processo de prestação de contas. 

 

(...) 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/Termo_de_Ressalva.docx
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§ 3º Todos os documentos, relatórios e informações remetidos ao TCE-MT serão dispostos 

ordenadamente, tendo suas folhas sequencialmente numeradas e rubricadas pelo órgão ou 

entidade remetente, no canto inferior direito da página. Os documentos e relatórios exigidos 

pelo   Manual de Orientação   para   Remessa de Documentos   deverão   atender   a   

ordem estabelecida no Anexo Único, além de observar todas as exigências apresentadas 

neste parágrafo. 

(...) 

Art. “7º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogando-se a 

Resolução Normativa 01/2009 e as disposições em contrário pertinentes à presente 

Resolução”. 
 

 
TRAMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 
 
Após o registro o documento/processo deve ser remetido à unidade responsável por apreciar o 

assunto. Inicia-se, assim, a tramitação do processo pelas diversas unidades administrativas. 

Denominam-se pontos de tramitação todas as Unidades por onde os documentos passam 

depois que saem do Protocolo. 

A tramitação deve seguir os seguintes procedimentos: 
 

      Toda  tramitação  de  documento  deverá  ser  efetuada  no  Sistema  de  Protocolo, 

descrevendo o despacho no sistema. 

      Tramitar para o destinatário (setor/usuário), o qual deverá realizar o recebimento físico e 

sua imediata confirmação no Sistema de Protocolo no ato da entrega. 

 

     A unidade que envia o processo continua responsável por ele até que a unidade 

destinatária acuse o recebimento no Sistema. 

     Os documentos/processos poderão ser tramitados apenas em órgãos da administração 

pública, direta e indireta, da esfera estadual do Estado de Mato Grosso. 

Cabe às chefias a responsabilidade de exercer a fiscalização nas tramitações dos processos, 

com o acompanhamento dos relatórios fornecidos pelo Sistema. 

 

Observação: O trâmite deve ser desvinculado para que todos os usuários da unidade possam 

movimentar os documentos/processos. 

 
Receber documento/processo no Sistema de Protocolo 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 

2. Selecionar no menu “Protocolo” a opção “Documentos/Processos”; 

3. Selecionar o ícone “Receber”; 
4. Clicar em “Confirmar Recebimento”; 

5. Se necessário, selecionar a opção “Imprimir recibo de entrega”. 


 Receber documentos/processos através de leitora óptica no Sistema de Protocolo: 
 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. Selecionar no menu “Leitora Óptica” a opção “Recebimento”; 
 

3. Identificar o documento/processo com a leitora óptica; 
 

4. Clicar em “Receber". 
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Enviar e Receber documentos/processos “em lote”: 

  
Esta funcionalidade do Sistema de Protocolo permite o recebimento ou envio de mais de um 

protocolo em uma única vez. Observando que o despacho será o mesmo para todos os 

documentos/processos. 
 

 Envio em lote: 
 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. Selecionar no menu “Protocolo” a opção “Envio em lote”; 
 

3. Selecionar as unidades de destino; 
 

4. Preencher as informações do Trâmite; 
 

5. Selecionar os Protocolos que serão enviados; 
 

6. Confirmar o envio clicando em “Enviar”; 
 

7. Na tela que segue, clicar em “Continuar” para voltar à tela inicial. 
 

 Recebimento em lote: 
 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. Acessar no menu “Protocolo” a opção “Recebimento em Lote”; 
 

3. Selecionar os protocolos a serem recebidos; 
 

4. Clicar na opção “Receber Protocolo”; 
 

5. Confirmar os protocolos a serem recebidos clicando na opção “Continuar”. 

 
Enviar documentos/processos 

No Sistema de Protocolo: 

 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 

2. Selecionar no menu “Protocolo” a opção “Documento/Processo”; ou através da opção 

“Consulta”, informando o número do protocolo e em seguida executar item 3 

3. Na página “Visualizar Processo” ou em “Relação dos Documentos/Processos 

atualmente neste Órgão/Unidade”, clicar no ícone;  

4. Selecionar a unidade de destino; 

5. Preencher o campo “Informação do Trâmite”; 

6. Selecionar a opção “Enviar”. 

 

No documento físico:  

1. Entregar o documento/processo na Unidade de destino; 
2. Aguardar o recebimento do documento físico direto no Sistema de Protocolo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

É recomendável criar uma rotina de entrega, agendando horário com a 
unidade de destino, pois o documento deve ser recebido no Sistema de 
Protocolo no ato da entrega física. 
 
Em caso de extravio de documentos os gestores devem ser 
informados imediatamente para que as responsabilidades sejam 

apuradas. 
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TRÂMITE EXTERNO 
 
 
 
Esta funcionalidade possibilita o registro das informações referentes ao envio de 

documentos/processos para Instituições externas ao Poder Executivo Estadual, que não 

utilizam o Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso. 

 
  
 
  Envio Externo  

 

No Sistema de Protocolo:  

 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 

2. Selecionar no menu “Ferramentas” a opção “Trâmite Externo” e inserir número/ano do 

documento/processo,  

3. Clicar na opção “Efetuar Trâmite”; 

4. Alimentar os campos no Sistema informando a destinação do documento. No campo 

“Informação do Trâmite” descrever em texto semelhante à folha de despacho anexada ao 

Processo de forma resumida, porém completa, de modo que, quando consultada, tenha-

se clara a ideia do despacho dado ao processo.  

 

 

Confirmação do Recebimento pelo destinatário:  

É uma funcionalidade que permite alimentar o Sistema de Protocolo com as informações do 

recebimento do documento/processo no destino. As seguintes ações deverão ser efetuadas: 

1. Selecionar no menu “Ferramentas” a opção “Trâmite Externo”. Clicar em “Confirmar 

Recebimento”; 

2. Inserir número/ano do documento/processo, clicar em “Emitir”;  

3. Alimentar o campo data e hora do recebimento; 

4. Alimentar o campo Informação do Recebimento: Informar o nome da pessoa que recebeu, 

onde recebeu e outras informações julgadas relevantes. 

 

 

Recebimento Externo ao Sistema: 

1. Selecionar no menu “Ferramentas” a opção “ Recebimento Externo ao Sistema”; 

2. Inserir número/ano do documento/processo e clicar em “Emitir”; 

3. Alimentar o campo Descrição com informações para confirmação do recebimento. 

4. Clicar em “Concluir”. 
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ANDAMENTO DO DOCUMENTO/ PROCESSO 
 
Esta funcionalidade do Sistema de Protocolo permite o registro de informações adicionais que 
ficarão disponíveis no histórico do Documento/Processo. 

 

Andamento do Documento/Processo individualmente: 
 

Após efetuar o login no Sistema existem duas opções para adicionar um andamento a 

documentos ou processos: 

 

1. Selecionar “Processo/Documento” na tela inicial ou através do menu “Protocolo” selecione     
“Documentos/Processos”; 
1.1. Identificar o Documento ou Processo que irá receber o andamento e clique no ícone 

“Andamento”  
 
1.2. Preencha o campo “Andamento” com a informação adicional; 
 
1.3. Clicar em “Incluir”. 

Ou 

 
2. No menu “Protocolo” selecionar a opção “Consulta”; 

2.1. Indicar o “Número do Protocolo” e selecione o “Ano do Protocolo”; 

2.2. Clicar em “Consultar”; 

2.3. Clicar no ícone “Andamento”: 

2.4. Preencher o campo “Andamento” com a informação adicional; 

2.5. Clicar em “Incluir”. 

 

Andamento do Documento/Processo “em lote”: 
 

O andamento em lote permite a inclusão de informações em mais de um documento 

ou processo ao mesmo tempo. 

 
1. No menu “Protocolo”, selecionar a opção “Andamento em Lote”; 
2. Preencher o campo “Descrição” com a informação comum a todos os 

documentos/processos que serão selecionados; 
3. Selecionar os protocolos que receberão a informação; 
4. Após selecionar os protocolos clique em “Concluir”; 
5. Após a inclusão, o Andamento estará registrado no histórico de todos os Documentos ou 

Processos selecionados. 
 

Atenção: Para consultar o Andamento clicar no ícone “Histórico do Documento/Processo”          

e em seguida clicar em:  

  

CANCELAMENTO DE TRÂMITE 
 

Em caso de erro na tramitação, é possível fazer o Cancelamento do Trâmite da seguinte forma: 
 
 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 

2. Selecionar no menu “Ferramentas” a opção “Cancelar Trâmite”; 

3. Indicar o número e ano do protocolo que terá o seu último trâmite cancelado (Obs.: Só 

a Unidade que enviou poderá cancelar); 

4. Clicar em “Continuar”; 

5. Na tela “Cancelar Trâmite de Processo” clicar em “Concluir”. 
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 DESPACHO 
 

Toda decisão, providência ou informação referente a um processo deverá ser feita em folha 

de despacho a ser (em) incluída(s) no processo. Deve- se descrever a informação de forma 

resumida, mas completa, de modo que, quando consultada, tenha-se clara a ideia do 

despacho dado ao processo ou documento. 

 
No Sistema de Protocolo: 

 
1. No momento de enviar, descrever no campo “Informação do Trâmite” texto semelhante à 

folha de despacho anexada ao Processo de forma resumida, porém completa, de modo 

que, quando consultada, tenha-se clara a ideia do despacho dado ao processo; 

Obs.: Poderá ser anexado, antes de selecionar a Unidade de destino, um documento 
eletrônico para fins de informação na opção “Documento de apoio”. 

 

No documento físico: 

 
1. Editar, preencher, e imprimir a folha de Despacho disponível em: 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/52c44-despacho.docx;  

2. Carimbar e assinar o Despacho; 
 

3. Anexar/juntar ao final do processo e numerar a folha na sequência natural do processo. 
 

 
 

   APENSAMENTO 
  
É a união temporária de um processo a outro em andamento, por ser necessário para a 

condução do processo principal. Solucionada a questão que justificou a união, o 

desapensamento deverá ser realizado. 

 
No Sistema de Protocolo: 

 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. No menu “Protocolo” selecionar a opção “Documento/Processo”; ou através da opção 
 

3. “Consulta”, informando o número do protocolo; 
 

4. Clicar no ícone “Efetuar Apensamento” do processo a ser apensado; 
 

5. Indicar o número do Processo que irá receber o apensamento e clicar em “Apensar”; 
 

6. Clicar em “Emitir Termo de Apensamento”; 
 

7. Imprimir o Termo de Apensamento. 
 
 
No documento físico: 
 

1. Anexar o Termo de Apensamento ao final do processo que está recebendo o 

apensamento (processo principal); 

2. Numerar o Termo de Apensamento na sequência natural; 

 

3. Unir temporariamente   o   processo   apensado   ao   processo   principal, usando 

preferencialmente cinta elástica. 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/52c44-despacho.docx
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Observação: Enquanto o processo estiver apensado, seu trâmite fica cessado. Por isso, o 
 

apensamento não deve ocorrer se houver prejuízo no andamento do processo a ser apensado. 
 
 
 
 

DESAPENSAMENTO 
 

 
 
 
É a separação dos processos, após apensados, quando sua finalidade do apensamento for 

atingida. 

O desapensamento deverá ser executado pela Unidade interessada, mediante determinação, 
 

por despacho, de seu dirigente. 
 

 
 

No Sistema de Protocolo: 

 
1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 

 

2. Selecionar no menu “Ferramentas” a opção “Desapensar”; 
 

3. Indicar o número do processo principal e o número do processo a ser desapensado; 
 

4. Nas duas telas que seguem, clicar em “Desapensar”; 
 

5. Emitir o Termo de Desapensamento, clicando em “Emitir Termo de Desapensamento”; 
 

6. Imprimir o Termo de Desapensamento. 
 
 

No documento físico: 
 

1. Anexar o Termo de Desapensamento ao final do processo principal, numerar a folha na 

sequência natural; 

2. Devolver o processo desapensado à Unidade de onde foi retirado. 
 

 
 
 
 

JUNTADA DE DOCUMENTO 
 
 

 
É o ato de anexar formalmente um documento, folha contendo informações ou despachos a um 

processo. Os documentos são inseridos no processo obedecendo a ordem cronológica de sua 

apresentação. 

Quando se tratar de documento registrado no Sistema de Protocolo, deverá ser feita a Juntada 
de documento também no Sistema para que fique registrada a ação. 

 

No Sistema de Protocolo: 
 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. No menu„ Protocolo” selecionar a opção “Documento/Processo” ou através da opção 
 

“Consulta”, informando o número do protocolo e em seguida executar item 4; 
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3. Selecionar o documento avulso cadastrado no sistema com o ícone ; 

4. Clicar no ícone    para fazer a juntada; 

5. Indicar o número do Processo que irá receber a juntada do documento; 
 

6. Em seguida, clicar em “Juntada”; 
 
 

No documento físico: 

 
1. Anexar/juntar o documento ao final do processo principal; 
2. Numerar as folhas na sequência natural. 

 
Observação: A juntada de documento avulso, NÃO gera Termo de Juntada. 

 

 
 
 
 
 

JUNTADA DE PROCESSO 
 

 
 
 
Entende-se por juntada de processo a incorporação definitiva de um processo a outro, 

quando tratarem do mesmo assunto e tiverem as mesmas partes interessadas, com o intuito de 

agilizar e racionalizar a tomada de decisão e providências em relação aos assuntos respectivos 

em andamento. 

 
A unidade responsável pela ação deverá incorporar o processo considerado de importância 

secundária ao principal, prevalecendo a continuidade da numeração das peças do principal. 

Não havendo critérios para avaliação, prevalecerá aquele cuja data de abertura for anterior 

(mais antigo). 

 
A juntada de processos poderá ser efetuada pela Gerência de Protocolo, bem como pela 

unidade que está de posse dos mesmos, e depois de efetuada a junção fisicamente, deverá 

registrar o ato no Sistema de Protocolo. 

Obs.: A capa (como folha líder e peça numerada) também deverá ser juntada e renumerada. 
 

 

No Sistema de Protocolo:  

 
1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 

 

2. No menu „”Protocolo” selecionar a opção “Documento/Processo”   ou através da 
opção “Consulta”, informando o número do protocolo; 

3. Clicar no ícone     do Processo que será juntado (de importância secundária ou o 

mais recente); 

4. Indicar o número do Processo que irá receber a juntada; 
 

5. Em seguida, clicar em “Juntada”; 
 

6. Clicar em “Emitir Termo de Juntada”; 
7. Imprimir o Termo de Juntada. 
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Observação: 

 Os protocolos a serem juntados devem estar na carga do usuário que irá efetuar a 
juntada; 

 Caso seja realizada a juntada de processos/documentos indevidamente, esta deverá 
ser cancelada através do menu “Ferramentas” na opção “Cancelamento de Juntada”. 

 

 

No documento físico: 
 

1. Anexar todas as folhas do processo que está sendo juntado ao final do 

processo principal, inclusive a capa (folha nº 1); 

2. Renumerar todas as folhas juntadas a partir da numeração da última folha do processo 

principal, inclusive a capa do processo secundário; 

3. Anexar o Termo de Juntada ao final do processo principal e numerar a folha na 
 

sequência natural.  
 
 
 

DESENTRANHAMENTO 
 
 

 
O desentranhamento refere-se à retirada de documento, ou qualquer outra folha dos autos, 

de um processo, que será feita à vista de requerimento devidamente despachado por 

autoridade competente. 

Esta ação deverá ser executada pela Unidade em posse do processo, sob orientação da 
 

Unidade Administrativa de Protocolo, que deverá: 
 

a) Substituir as folhas retiradas por copias; 
 

b) Elaborar   o   Termo   de   Desentranhamento   conforme   modelo   disponível   em: 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/65a0d-termo-de-desentranhamento-de-

processo.docx 

c) Juntar o Termo de Desentranhamento ao final do processo e numerar na sequência 

natural. 

 

Observação: Os documentos indispensáveis ao processo não poderão ser 

desentranhados, devendo a parte interessada requerer a emissão de certidão extraída do 

teor de tais documentos. 

 

FUNCIONALIDADE “EM ESPERA” 
 
 

 
Procedimento pelo qual o processo se torna indisponível para trâmite enquanto aguarda 

informações e/ou documento e/ou decisões fora de seu âmbito de atuação, por exemplo: um 

documento do interessado que deva ser juntado ao processo, um parecer de outra instância 

ou entidade. O prazo legal para se manter o processo em espera é de cinco dias, podendo 

ser prorrogado por mais cinco. Caso a informação dependa de outras instâncias ou 

terceiros, o prazo pode ser ampliado, desde que haja a devida justificativa. 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/65a0d-termo-de-desentranhamento-de-processo.docx
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/65a0d-termo-de-desentranhamento-de-processo.docx
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Colocar documento/processo em espera no Sistema de Protocolo: 
 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. Selecionar no menu “Protocolo” a opção “Documentos/Processos” ou através da 
opção “Consulta”, informando o número do protocolo; 

 
3. Na página “Visualizar Processo” ou em “Relação dos Documentos/Processos 

atualmente neste Órgão/Unidade”, clicar no ícone ; 
 

4. Preencher o campo “Informação” justificando o motivo pelo qual o 
Processo/Documento está sendo colocado em espera; 

 
5. Clicar em “Concluir”; 

 

 

Colocar documento/processo em espera em lote no Sistema de Protocolo: 
 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. No menu „Protocolo” selecionar a opção “Espera em Lote”; 
 

3. Preencher o campo “Descrição”; 
 

4. Selecionar os Protocolos que serão colocados em espera; 
 

5. Clicar em “Concluir”; 
 

6. Na tela que segue, conferir os Protocolos que foram selecionados, depois 
clicar em “Continuar”. 

 

Observação: Ao consultar a situação do processo, estará “Em espera”. 
 

 

Retirar documento/processo da espera no Sistema de Protocolo: 

 
1. Selecionar no menu “Ferramentas” a opção “Retirar Espera”; 

 

2. Clicar no ícone do documento   ou do Processo ;  
 

3. Preencher o campo “Informação” com a justificativa da retirada da espera; 
 

4. Clicar em “Concluir”. 
 

 

Retirar documento/processo da espera em lote no Sistema de Protocolo: 
 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. No menu „”Protocolo” selecionar a opção “Retornar Espera em Lote”; 
 

3. Selecionar os Protocolos que serão retirados da espera; 
 

4. Clicar em “Concluir”; 
 

5. Na tela que segue conferir os Protocolos que foram selecionados e clicar em 
“Continuar”. 

 

 

Observação: Após este procedimento, o protocolo volta a ficar ativo na carga da Unidade. 
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ENCERRAMENTO E ABERTURA DE VOLUME 
 
 

 
Os autos NÃO deverão exceder o limite de 250 folhas em cada volume e a fixação dos 

grampos observará a distância, na margem esquerda, de cerca de 2 cm. 

 

Quando a peça processual contiver número de folhas excedente ao limite fixado neste 

documento com ela se formarão outros volumes. 

 

Não é permitido desmembrar documento, e, se ocorrer a inclusão de um documento que 

exceda as 250 folhas, este deverá iniciar um novo volume. 

 

Exemplo: No caso de processo contendo 230 folhas, ao qual será incluído um documento 

contendo 25, encerrar o volume com 230 e abrir novo volume com o documento de 25 folhas. 

Em ambos os processos deverão ser inclusos os Termos de Encerramento e de Abertura de 

volume. 

 
 

No Sistema de Protocolo: 
 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
2. Selecionar no menu “Protocolo” a opção “Consulta” e informar o número/ano do 

protocolo; 
3. Clicar no ícone “Imprimir Etiqueta do Processo”; 
4. Informar o “Volume” e o “Volume Total”; 
5. Clicar em “Imprimir”. 

 

 
No documento físico: 

1. Editar, preencher e imprimir o Termo de Encerramento de Volume, disponível em 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/46afe-termo-de-encerramento-de-

volume.docx; 

2. Anexar no final do Processo físico e numerar a folha na sequência; 
3. Imprimir as etiquetas e colar em seus respectivos volumes; 

 

4. Imprimir       o       Termo       de       Abertura       de       Volume,      disponível       em 
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/5402d-termo-de-abertura-de-
volume.docx; 

5. Incluir o Termo de Abertura de Volume logo após a capa do novo volume; 
6. Numerar a folha, obedecendo a sequência do volume anterior. 

  

Atenção: A partir do segundo volume, as capas dos volumes não deverão ser consideradas 

para fins de numeração das folhas/peças. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/46afe-termo-de-encerramento-de-volume.docx
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/46afe-termo-de-encerramento-de-volume.docx
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/5402d-termo-de-abertura-de-volume.docx
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/5402d-termo-de-abertura-de-volume.docx
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ENCERRAMENTO DE PROCESSO E ARQUIVAMENTO NA FASE CORRENTE 

 
 
 
Entende-se por encerramento de processo o ato que atesta que as decisões e providências 

esperadas em relação ao assunto/objeto tenham sido todas tomadas e registradas, à luz da 

documentação disponível até o momento. 

 
Dar-se-á o encerramento de um processo: 
 

a) Por indeferimento do pleito; 
 

b) Pelo atendimento da solicitação e cumprimento dos compromissos arbitrados ou dela 

decorrentes; 

c) Pela expressa desistência do interessado; 
 

d) Por determinação legal (legislação finalística). 
 
 

O encerramento deverá ser expresso na última folha do último volume em curso, através da 

lavratura de termo de encerramento de processo. Não poderão ser arquivados os processos 

nos quais ainda não conste o termo de encerramento e nem processos que ainda estejam 

apensados, devendo ser efetuada a devida regularização. 

 
Caberá à unidade que realizar o último ato efetuar o encerramento do respectivo processo. 

Estando o processo encerrado, não mais será permitida a juntada de novos documentos ou o 

registro de novas decisões ou providências. Ocorrendo essa necessidade, o processo deverá 

receber um despacho prévio de reativação, lavrado pelo seu órgão de procedência. 

OBSERVAÇÃO: Quando o documento/processo for encerrado, o mesmo deve ser arquivado 

no Sistema de Protocolo e fisicamente no local devido (caixas, pastas, etc.), de acordo com o 

Código de Classificação de Documentos. 
 

 
 

No Sistema de Protocolo: 
 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
 

2. Selecionar no menu ”Protocolo”   a opção “Documentos/Processos” ou selecionar no 
 

menu “Protocolo” a opção “Consulta”; 
 

3. Selecionar o ícone para “Arquivamento do documento/processo”; 
 

4. Preencher os campos necessários; 
 

5. Clicar em “Concluir”. 
 

 

No documento físico (quando se tratar de documentos autuados - processos): 

 

1. Editar, preencher e imprimir o Termo de Encerramento de Processo disponível em 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/1a7b8-termo-de-encerramento-de-processo.docx 

 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/1a7b8-termo-de-encerramento-de-processo.docx
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 2. Assinar e anexar/juntar o Termo de Encerramento de Processo ao final do processo; 

3. Numerar o Termo na sequência natural; 

4. Acondicionar os documentos já classificados; 

5. Ordenar em caixas ou pastas, de acordo com as suas dimensões. Ordenação é o 

método como estão dispostos fisicamente os documentos de um mesmo tipo, de acordo 

com um elemento convencionado para sua recuperação: 

 

a) Alfabético: Ordenação de acordo com a sequência das letras do alfabeto. Deve ser 

utilizado quando o elemento principal para a recuperação da informação for um nome. 

Utilizar as regras de alfabetação; 

b) Numérico:   Ordenação   de   acordo   com   a   sequência   numérica   atribuída   aos 

documentos. Deve ser utilizado quando o elemento principal para a recuperação da 

informação for o número do documento. 

c) Cronológico: Ordenação de acordo com a sucessão temporal. Deve ser utilizado 

quando o elemento principal para a recuperação da informação for a data do 

documento. 

d) Geográfico: Ordenação de acordo com as unidades territoriais (países, estados, 

municípios, distritos, bairros, outros). Deve ser utilizado quando o elemento principal 

para a recuperação da informação for uma unidade territorial. 

e) Temático: Ordenação de acordo com assuntos ou temas. Deve ser utilizado quando o 

elemento principal para a recuperação da informação for um assunto ou tema. 

 

6. Preencher a etiqueta de identificação das caixas disponível em: 

http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/ ; 

7. Armazenar as caixas e pastas em mobiliário adequado (estantes, armários, etc.); 

8. Realizar o controle dos documentos até cumprir o prazo de guarda no Arquivo 

Corrente. 

 

 
 
 

REATIVAÇÃO DE PROCESSO E DESARQUIVAMENTO 
 

 

Havendo necessidade de retomada de ações no processo deverá ser feito o desarquivamento 

e a reativação dos trâmites do processo por determinação do gestor da Unidade. 

 
No Sistema de Protocolo: 

 
1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 

 

2. Selecionar no menu ”Ferramentas” a opção “Desarquivar”; 
 

3. Inserir o “Número do Protocolo” e o “Ano do Protocolo”; 
4. Clicar em “Desarquivar”. 

 
No físico: 

 
1 Após desarquivar no Sistema de Protocolo, elaborar, assinar e inserir o “Termo de 

Reativação de Processo” (disponível em: 

ht tp:/ /www.apmt.mt.gov.br /s i te/ instrumentos - tecnicos/  e numerar na 

sequência natural. 

http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
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Observação: 
 

 Se houverem outros documentos solicitando a reativação do processo, estes deverão 

ser juntados aos autos. 

 Ao consultar a situação, o processo estará ativo no Sistema e poderá ser movimentado 

normalmente. 
 
 
 

RECONSTITUIÇÃO DE PROCESSOS 
 
 
 
É o procedimento administrativo de recompor, com a maior fidelidade possível, um documento 

extraviado ou deteriorado/danificado que não possa ser restaurado. O extravio de documento 

deverá ser prontamente comunicado, pelo servidor/funcionário que constatar o fato, à 

autoridade competente de sua unidade/Órgão. 

 

A Unidade Produtora do documento deverá ser notificada, caso o documento não tenha sido 

extraviado na sua posse, para que sejam tomadas as medidas necessárias à sua localização. 

 

Caso o documento não seja localizado, a autoridade que, por qualquer meio, tiver 

conhecimento do extravio deverá promover apuração preliminar, de natureza investigativa, 

quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a sua autoria, para 

averiguar se houve o ato lesivo contra o patrimônio público, mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar ou conforme legislação vigente. 

 
Caberá também, à autoridade competente, providenciar a reconstituição do documento e 

 

Registrar o seu extravio em sistema no Sistema de Protocolo, no campo “informação”. 
 

 
A reconstituição de documento extraviado deverá ser realizada a partir de cópias de 

documentos que o compunham, disponíveis nas unidades por onde o documento tramitou. 

Os documentos deteriorados/danificados por ação do fogo, água, infestação por cupins ou 

brocas, incidência excessiva de radiação solar etc, quando possível, deverão ser restaurados. 
 
 
 

Procedimentos para Reconstituição de Processos: 
 

1. Fazer representação ao chefe da unidade a que estiver jurisdicionado, a 

quem compete autorizar a reconstituição do processo; 

2. Registrar o extravio de documento no Sistema de Protocolo através do 

ícone “Andamento”. Informar ainda data, unidade onde foi constatado o 

extravio e outras informações pertinentes; 

3. Reconstituir o  processo,  resgatando  as  suas  informações  e  obtendo  

cópias  de documentos que o constituíam. As segundas vias ou cópias 

reprográficas deverão ser ordenadas de modo a reproduzir a composição 

original do documento extraviado; 



34 
Nº DA VERSÃO: 05 - REVISADA EM: 24/04/2020 

 4. Apor como folha inicial o Termo de Reconstituição de Processo,  

disponível em http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/504b5-termos-para-

reconstituicao-de-processo.docx, informando que aquele processo está sendo 

reconstituído, constando o número do processo, procedência, interessado, 

assunto e outras informações julgadas necessárias; 

5. Ordenar os documentos levantados na sequência cronológica e numerar as 
folhas; 

 

6. Atribuir nova numeração ao processo reconstituído, registrando no 
Sistema de Protocolo; 

 

7. Informar no campo “Resumo do Assunto” a ocorrência do extravio, o 

número do processo extraviado que está sendo reconstituído, quem 

determinou a reconstituição e outras informações relevantes; 

8. Caso o documento original seja encontrado caberá à unidade que 

procedeu a reconstituição informar no Sistema de Protocolo através do 

ícone “Andamento” e elaborar o Termo de Localização do Processo 

Extraviado e inserir ao final do processo reconstituído; 

9. Realizar a juntada do processo reconstituído ao processo original 
(extraviado) no Sistema de Protocolo e fisicamente, conforme 
procedimento de juntada do processo. 

 

 

 
 

TRANSFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA FASE INTERMEDIÁRIA 

(Arquivo Central do Órgão/Entidade) 

 
 

Após cumprir o prazo de guarda no arquivo corrente (Unidade/Setor responsável) que consta 

na Tabela de Temporalidade, deve-se transferir os documentos para o Arquivo Central do 

Órgão/Entidade, que fará a guarda dos documentos na fase Intermediária, e também daqueles 

que tiverem como destinação final a guarda permanente. 

 
Para transferir os documentos para o Arquivo Central deve-se: 

 

1. Efetuar Login de usuário no Sistema de Protocolo Único do Estado; 
2. Desarquivar os documentos/processos no Sistema de Protocolo: 

 

2.1 Selecionar no menu “Ferramentas” a opção “Desarquivar”; 
2.2 Indicar o número do Protocolo que será desarquivado para transferência; 
2.3 Clicar em “Desarquivar”; 

 
3. Tramitar os documentos/processos para o Arquivo Central do Órgão/Entidade; 
4. Entregar os documentos físicos no Arquivo Central e aguardar o recebimento 

no Sistema de Protocolo. 

 
Observação: Para agilizar o trabalho, poderão ser usadas as ferramentas para envio, 
recebimento e arquivamento “Em Lote” e desarquivamento com uso de leitora ótica. 

 
 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/504b5-termos-para-reconstituicao-de-processo.docx
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/504b5-termos-para-reconstituicao-de-processo.docx
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ARQUIVAR OS DOCUMENTOS NA FASE INTERMEDIÁRIA 
 

(Arquivo Central do Órgão/Entidade) 
 

 
Para arquivar os documentos na fase Intermediária, o Arquivo Central deve: 

 
1. Realizar a higienização dos documentos (se necessário tirar ou substituir 

clipes, grampos e limpar a poeira) de cada caixa ou pasta; 

2. Verificar se a Classificação existente está correta; 

3. Caso ainda não tenha sido feita, classificar com o código/assunto 

correspondente e ordenar levando em consideração os elementos 

principais para localização das informações (por tema, ordem cronológica, 

alfabética, geográfica, etc.); 

4. Retirar a etiqueta do Arquivo Corrente da caixa. Preencher a etiqueta de 

identificação do Arquivo Central disponível em 

http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/, colar na caixa e 

acondicioná-la na estante. 

5. Realizar o controle e manutenção dos documentos até cumprir o prazo 

de guarda na fase intermediária. 

 

Observação: Nesta fase os documentos também podem ser reativados, seguindo as 

orientações de “Reativação de Processos e Desarquivamento” 
 

 
 

CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS DOCUMENTOS NA FASE INTERMEDIÁRIA 
 

(Arquivo Central do Órgão/Entidade) 
 
 

 
Controle de Empréstimos: 

 

1. Mediante solicitação de empréstimos de documentos já arquivados na   

fase intermediária, deverá ser preenchido o Termo de Empréstimo de 

Documentos em 3 vias, disponível em        

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/c52d1-termo-de-transferencia-

recolhimento-emprestimo.doc  

2. Inserir uma via do Termo no local onde o 
documento foi extraído; 

 

3. Uma via deverá seguir com o solicitante e a outra deverá ser arquivada 

em pasta específica para controle dos documentos emprestados; 

4. Após a devolução, o documento deverá ser recolocado na caixa/pasta 
de onde foi retirado. 

 

 
Observação: Informar no Sistema de Protocolo no ícone de “Andamento do Processo        ”. 

 
 
 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/c52d1-termo-de-transferencia-recolhimento-emprestimo.doc
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/c52d1-termo-de-transferencia-recolhimento-emprestimo.doc
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DESTINAÇÃO FINAL DOS DOCUMENTOS 

(Arquivo Central do Órgão/Entidade) 

 
 
Todo documento nasce com valor primário, ou seja, inerente à criação do documento, podendo 

apresentar valor administrativo, fiscal ou jurídico. Mas, com o passar do tempo, ele perde esse 

valor, podendo ser eliminado ou arquivado permanentemente, se possuir valor histórico ou 

probatório para a instituição. 

 

ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
Um documento só poderá ser eliminado após cumprir todo o seu ciclo de vida, e desde que a 

sua destinação final estabelecida em Tabela de Temporalidade seja a eliminação. 

Primeiramente, é necessário que a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

tenha sido instituída dentro de cada órgão, pois ela estará diretamente envolvida no processo 

da eliminação. 

Para que se realize a eliminação de documentos, vale ressaltar que, em todos os casos, 

deverão ser cumpridos os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 40 de 09 de 

dezembro de 2014 e Resolução nº 44, de 14 de fevereiro de 2020 do Conselho Nacional de 

Arquivos. 

 

Procedimentos para Eliminação de Documentos no Poder Executivo: 
 

1. Para dar início a um processo de eliminação de documentos, primeiramente o 

órgão/entidade deve ter atualizada e publicada a Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos - CPAD; 

1.1 A cada atualização da Comissão os nomes de todos os membros devem ser 
publicados; 

1.2 A Instrução Normativa CGE/SEPLAN/SEGES n°001/2017 que estabelece os 
procedimentos para a Classificação da Informação de acordo com o art. 36 do 
Decreto nº 1.973 de 25 de outubro de 2013 que regulamentou a aplicação da Lei 
de Acesso à Informação no âmbito do Poder Executivo Estadual, permite que a 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos também tenha a atribuição 
de classificar os documentos produzidos pela instituição quanto ao grau de sigilo, 
passando assim a ser nomeada “Comissão Permanente de Avaliação  de  
Documentos e Gestão da  Informação”  -  CPADGI. Recomendamos que as 
Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos sejam atualizadas sob 
esta nova nomenclatura, para isso o modelo da minuta da portaria para instituição 
da Comissão Única se encontra disponível no site do Arquivo Público em 
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/b8188-modelo-portaria-cpad-
inf.docx. 

 
2 O responsável pela guarda da documentação que recebeu capacitação deve selecionar 

os conjuntos documentais que já cumpriram os prazos de guarda estabelecidos na 

Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder Executivo Estadual e cuja 

destinação final seja a “eliminação”; 

3 Preencher a Listagem de Eliminação de Documentos (formulário disponível em: 
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/) 

https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/14792/#/p:37/e:14792?find=instru%C3%A7%C3%A3o
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/b8188-modelo-portaria-cpad-inf.docx
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/b8188-modelo-portaria-cpad-inf.docx
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
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 3.1 Consultar modelo de Listagem de Eliminação comentada (disponível em: 
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/) com explicação do 
preenchimento de todos os campos; 

3.2 Todos os Documentos/Processos que serão eliminados devem estar arquivados 
no Sistema de Protocolo na unidade Arquivo Central; para não serem 
computados na taxa de congestionamento de documentos do órgão/entidade. 

3.3 Gerar Lista em Excel com a relação dos números de protocolo (NUP) dos 
documentos/processos que serão eliminados (relacionar os NUP em arquivo 
Excel enquanto a ferramenta para eliminação não for disponibilizada no Sistema 
Único de Protocolo); 

3.4 Caso a Listagem de Eliminação tenha mais de uma folha repetir o cabeçalho no 
início das demais folhas; 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Quando houver necessidade de comprovação da aprovação das contas 

preencher o quadro abaixo e verificar a data da aprovação das contas para poder 

contar os prazos da Tabela de Temporalidade de Documentos; 

 
3.6 Caso não haja necessidade de comprovação de aprovação das contas o quadro 

não precisa constar na Listagem de Eliminação; 

3.7 Deixar o campo para assinaturas em folha com conteúdo referente à Listagem de 

Eliminação e não em folha em branco; 

 

3.8 Enviar por e-mail para conferência da Gerência de Gestão Arquivística; 

 

4 Quando a Listagem estiver em conformidade, convocar reunião da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos do Órgão/ Entidade para aprovação da 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/644d7-listagem-de-eliminacao-comentada.pdf)
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
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 eliminação. Durante a reunião preencher a Ata (formulário disponível em: 

http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/); 

4.1 Os membros da Comissão devem assinar a ata e é obrigatória a assinatura do 

presidente da Comissão, historiador e do representante do jurídico; 

4.2 Os presentes na reunião devem rubricar as folhas da Listagem de Eliminação; 

 
5 Encaminhar ao Órgão Central, Superintendência de Arquivo Público de Mato Grosso, 

processo solicitando a autorização para eliminação dos documentos, instruído da   

seguinte forma: 

5.1 Ofício assinado pelo Gestor do Órgão, solicitando à Superintendência de Arquivo 

Público autorização para a eliminação dos documentos; 

5.2 Listagem de Eliminação de Documentos preenchida corretamente e assinada; Ata 

da reunião para aprovação de Listagem de Eliminação de Documentos, assinada 

pela maioria dos membros (obrigatória a assinatura do presidente da Comissão, 

historiador e do representante do jurídico) 

5.3 Minuta do Edital de Ciência de Eliminação de Documentos (formulário disponível 

em: http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/), com informações 

iguais a da listagem e citando a última publicação da atualização da Comissão; 

5.4 O Processo deverá estar devidamente instruído, com numeração das folhas e 

tramitado no Sistema de Protocolo; 

 
6  Após a autorização do Órgão Central, recomendamos publicar em Diário Oficial o Edital 

de Ciência de Eliminação de Documentos em até 15 dias; 

 
7 Após publicação, aguardar o prazo precaucional de 30 dias, caso não haja manifestação 

proceder à eliminação, fragmentando os documentos a serem eliminados (em picotadora 

própria ou em parceria com empresa de reciclagem), procedimento este que deve 

obrigatoriamente ser acompanhado por um servidor do Órgão/Entidade. Juntar ao 

processo de eliminação o Termo de Eliminação de Documentos (formulário disponível 

em: http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/) que deverá ser assinado pelo 

servidor que acompanhou a picotagem e pelo presidente da Comissão; 

 

8 Encaminhar ao Órgão Central cópia digitalizada (e-mail para a Gerência de Gestão 

Arquivística) do processo encerrado incluindo o Diário Oficial com a publicação do Edital 

de Ciência de Eliminação de Documentos; 

 
9 Acrescentar ao processo de eliminação a relação dos números de protocolo (NUP) dos 

documentos/processos que serão eliminados (relacionar os NUP em arquivo Excel 

enquanto a ferramenta para eliminação não for disponibilizada no Sistema Único de 

Protocolo); 

 

10 Alimentar em lote ou separadamente o Sistema de Protocolo com a informação sobre a 

eliminação: 

 

10.1 No campo “Andamento do Processo”  incluir a seguinte mensagem: 

Documento/Processo eliminado conforme Processo de Eliminação nº (NUP) e 

Edital de Ciência de Eliminação n° publicado no Diário Oficial do dia    __/__/__; 
 

11 Marcar Documento/Processo como  “Não Localizado Fisicamente”, motivo: 

“Documento Eliminado” (esta funcionalidade precisa ser habilitada para o usuário pelo 

administrador do Sistema). 

http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
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GUARDA PERMANENTE DOS DOCUMENTOS 
 
 

 
Os documentos com valor secundário serão preservados na fase ou idade permanente, ou 

seja, nunca poderão ser eliminados. E é importante lembrar que, nessa fase, o documento 

pode ser acessado não somente pela administração que o produziu, como também por 

pesquisadores e pessoas diferentes daquelas que produziram o documento. 

 
O valor secundário ou mediato é identificado quando cessa o valor primário, e a guarda do 

documento faz-se necessária permanentemente. São eles: 

 

Valor probatório: atribui-se quando o documento pode comprovar as ações de determinado 

indivíduo que o produziu. 

Valor informativo: quando os documentos registram informações sobre pessoas, lugares, 

objetos, fatos ou fenômenos que aconteceram e que se pretende preservar. 

 

Valor histórico: quando temos um documento que representa um acontecimento, fato ou 

situação relevante para a história do órgão e da sociedade, bem como os de grande 

repercussão nos meios de comunicação. 

 

A guarda permanente deve ser feita pelas instituições arquivísticas públicas responsáveis pela 

preservação dos documentos e pelo acesso às informações neles contidas. Como o Arquivo 

Público de Mato Grosso não possui espaço físico suficiente para o recolhimento dessa 

documentação, as instituições deverão manter seus arquivos permanentes seguindo 

orientação técnica do APMT, garantindo o intercâmbio de informações sobre os respectivos 

acervos, conforme decreto nº 1.654 de 29 de agosto de 1997. 

 
Para recolher os documentos para a Guarda Permanente deve-se: 

 

1- Selecionar os documentos que já cumpriram o prazo de guarda na fase intermediária; 
2- Preencher o Termo de Recolhimento, disponível em: 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/c52d1-termo-de-transferencia-recolhimento-

emprestimo.doc ; 

3- Registrar no Sistema Informatizado a localização e outras informações necessárias 
referentes ao Documento/Processo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/c52d1-termo-de-transferencia-recolhimento-emprestimo.doc
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/c52d1-termo-de-transferencia-recolhimento-emprestimo.doc
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PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
 
 
Além da guarda do documento, o Arquivo deverá se preocupar também com a preservação dos 

documentos da Instituição. 

 
A preservação é o conjunto de procedimentos e medidas adotadas ininterruptamente que 

asseguram a integridade dos documentos, independente do suporte, protegendo-os dos 

agentes de deterioração e da ação do tempo. 

 
A conservação é o conjunto de medidas preventivas de controle e manutenção das condições 

ideais à sobrevivência do documento. Consiste numa ação indireta no documento com a 

finalidade de preservar as informações, assegurar a integridade física dos suportes, estender a 

vida útil dos documentos, procurando mantê-los o mais próximo possível do estado físico em 

que foram criados, e assim garantir a qualidade do acesso às informações.Contempla a 

higienização, o acondicionamento e guarda, o manuseio e o uso correto da documentação. 

 

 
OBJETIVO 

PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO 

 
Impedir que o documento se degrade, o 

intuito é mantê-lo em seu estado 

original. 

 
Interromper o processo de deterioração do 

documento, impedir o aumento de danos. 

 
AÇÃO 

 
Procedimentos em estruturas físicas do 

acervo, como nos edifícios, móveis e etc. 

 
Pequenas intervenções no documento, 

controle do ambiente, manuseio e acesso e 

etc. 



41 
Nº DA VERSÃO: 05 - REVISADA EM: 24/04/2020 

 

 

Fatores de deterioração dos documentos 
 

 
São aqueles que levam os documentos a um estado de instabilidade física ou química, com 

comprometimento de sua integridade e existência. 

Os suportes modernos apresentam, desde a sua produção, fatores intrínsecos de 

deterioração, que são inerentes à natureza do papel, pois são provenientes do processo 

industrial, como a acidez, a alcalinidade e as tintas. O papel, por exemplo, é ácido e frágil, um 

disquete dura poucos anos e uma fotografia colorida perde rapidamente suas cores. 

Existem também fatores extrínsecos encontram-se no ambiente físico do acervo; podendo ser 

ambientais ou biológicos que, isolados ou conjugados, ocasionam a deterioração dos 

documentos, qualquer que seja o seu suporte. 

 

 
São fatores extrínsecos: 

 

 Umidade e temperatura; 
 

 Radiações luminosas; 
 

 Poeira e poluição atmosférica; 
 

 Ataques biológicos (insetos e fungos); 
 

 Catástrofes (enchentes, incêndios); 
 

 Manuseio e acondicionamento. 
 
 
 
 
 

Procedimentos Básicos de Preservação e Conservação de Documentos 
 
 

  Manusear os volumes e os documentos com cuidado, limpar e secar as mãos antes e 

após o uso. No manuseio dos documentos originais na fase permanente, deve-se usar 

luvas. Recomenda-se também o uso de aventais, máscaras e toucas, como medidas 

de proteção à saúde dos técnicos e usuários. 

 Evitar o uso de presilhas e clipes de metal em contato direto com o papel. Utilizar 

materiais de plástico; 

 Utilizar, de preferência, grampos galvanizados; 
 

 Evitar o uso de fita adesiva para o remendo de documentos. Para isso, utilizar a fita 

mágica; 

 Não dobrar  os  documentos  para  fazer  despacho.  Para  isso,  utilizar  a  folha  de 

despacho, disponível em  http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/52c44-

despacho.docx; 

http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/52c44-despacho.docx
http://www.apmt.mt.gov.br/assets/uploads/files/52c44-despacho.docx
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 Não utilizar barbante para amarrar os processos. Para isso, utilizar cinta elástica ou 

de papel; 

 Não fazer anotações, mesmo a lápis, nas margens das folhas; 
 

 Abolir o uso da saliva para virar as folhas dos livros e documentos, a fim de proteger 

o documento e também a saúde do servidor; 

 Não fazer refeições dentro de áreas de guarda de volumes e documentos. 
 

 Acondicionar os documentos em caixas–arquivo, produzidas em material inerte 

ou alcalino; 

 Realizar higienização periódica nos documentos: 
 

  Utilizar trincha de pelos macios folha a folha, para retirada de poeira e 

outros resíduos. Passá-la em todo o documento frente e verso, removendo a 

sujidade superficial com o máximo de cuidado, sempre no sentido contrário 

ao operador. Se necessário, utilizar pó de borracha para a total limpeza do 

documento; 

  Remover com bisturi eventuais dejetos de insetos e/ou restos de alimentos 

ou outras sujidades, tendo o máximo de cuidado possível; 

  Remover com cuidado todo o material metálico que não fizer parte do 

documento (grampos e clipes); 

  Remover com cuidado fitas adesivas com auxílio de bisturi e pinça e 

substituir pela fita Filmoplast P, que não possui cola ácida. 

 Estabelecer uma rotina de limpeza nos locais dos acervos (piso e prateleiras), 

com aspirador de pó e produtos não agressivos aos documentos 
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Esta atividade possibilita controlar os documentos/processos não localizados fisicamente nos 

Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por Unidade, através da 

alteração do “Status de Localização do Protocolo”, tanto dos protocolos ATIVOS ou 

ARQUIVADOS.  

 

Procedimentos: 

 

1. A marcação de protocolos não localizados só é permitida no âmbito do Órgão e 

Unidade pelo usuário. Os documentos/processos poderão estar na situação de 

recebidos ou não recebidos na unidade inventariante; 

2. A permissão ao usuário para a realização do Inventário de Documentos/Processos 

será atribuida pelo Administrador do Sistema no Órgão. 

3. O usuário marcará o protocolo quando não localizado especificando o motivo, quando     

conhecido; 

4. O protocolo marcado como não localizado estará bloqueado para realizar qualquer 

ação: Enviar, Arquivar, Apensar, Juntar e Em Espera, devendo ser desmarcado para 

os devidos trâmites.  

 

Inventário Físico de Documentos Protocolizados: 

 

1. Analisar os relatórios disponíveis no Sistema de Protocolo para conhecer o que consta 

na carga da Unidade pelas informações disponíveis no Sistema, podendo ser 

consultados os seguintes relatórios:  

 Relatório 20 – Relatório de Todos os Documentos/Processos na Unidade (Recebidos 

e Não Recebidos); 

 Relatório 13 - Documento/Processo não Recebidos na Unidade 

 Relatório 27 - Documentos/Processos Não Recebidos – Sintético (mostra quantidade 

de todas unidades) 

 Relatório 4 - Processos/Documentos com Usuários 

 Relatório 11 – Processos/Documentos em Espera 

 Relatório 11 - Processos/Documentos Arquivados 

 

2. Acessar os documentos/processos físicos que estão na Unidade (arquivados e em 

trâmite); 

2.1. Consultar cada protocolo no Sistema de Protocolo e verificar se a última 

informação/ação registrada no Sistema corresponde com a situação real do 

documento/processo e regularizar a situação, se for o caso: 

 

INVENTÁRIO FÍSICO DOS DOCUMENTOS 
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Situação/Encontra-se 

com: 
Providências (O que fazer?): 

“Para recebimento” na 

Unidade inventariante 

Efetuar o recebimento na Unidade e dar os 

encaminhamentos necessários no documento/processo. 

“Para recebimento” em 

outra Unidade 

 Se o documento for da unidade que está fazendo o 

inventário, solicitar ao gestor da outra unidade que 

receba o protocolo e o envie para a Unidade 

inventariante. 

 Se o documento for da unidade que consta no Sistema 

de Protocolo, a Unidade inventariante deve entregar o 

documento físico. 

“Recebido” na unidade 

 Se o documento/processo estiver ativo realizar os 

encaminhamentos necessários e registrar as ações no 

Sistema de Protocolo. 

 Verificar se já está concluído, encerrar o processo 

através do Termo de Encerramento de Processo e 

Arquivar no Sistema de Protocolo.  

“Em espera” 

 Verificar se ainda precisa ficar em espera, se não, tirar 

da “espera” e dar o andamento correto. 

 Se conotar desistência do interessado, orientamos 

efetuar o encerramento do processo por desistência do 

interessado, através do Termo de Encerramento de 

Processo, e Arquivar no Sistema de Protocolo.  

 Se for necessário, posteriormente o processo pode ser 

desarquivado e reativado através do Termo de 

Reativação do Processo. 

“Arquivado” na Unidade 
Comparar com o Arquivo físico. Qualquer inconsistência deve 

ser relatada ao Gestor do Protocolo. 

“Cadastrado” 

Consultar os protocolos, diagnosticar o motivo da ocorrência e 

adotar as medidas necessárias para sanar o problema, pois são 

documentos/processos que permanecem na Unidade 

Protocolizadora sem receber o devido andamento.  

 

2.2 Caso o documento/processo conste nos relatórios e não esteja fisicamente 

na Unidade, alterar os “Status da Localização” (ícone ) no Sistema de 

Protocolo Único do Estado de MT para “Não localizado” e especificar o 

motivo: 

o Número de Protocolo abandonado por erro no registro 

o Documento Eliminado 

o Não identificado 

o Outros:  _____________________ (especificar) 
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2.2.1 O monitoramento deverá ser realizado através dos Relatórios: 

24 – Inventário Físico de Docs/Procs – Para perfil de usuários e 

38 – Inventário Físico de Docs/Procs – Para perfil de 

Administrador de Sistema de Protocolo. 

 

2.3 Caso o documento esteja fisicamente na Unidade e no Sistema de Protocolo 

esteja constando que está em outra Unidade/Órgão e/ou marcado como “Não 

Localizado”, entrar em contato com a Unidade e solicitar que o “Status de 

Localização” do protocolo seja desmarcado e tramitado para a Unidade que 

está de posse do documento físico para fins de regularização. 

 

 

 

Inventário Físico de Documentos Não Protocolizados:  

 

1. Identificar os conjuntos documentais (por assunto) estão sob a guarda da unidade 

inventariante que não estão registrados no Sistema de Protocolo. 

2. Classificar conforme o Código de Classificação de Documentos; 

3. Ordenar os documentos e acondicioná-los em caixas; 

4. Identificar as caixas com a etiqueta padrão disponível em 

http://apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/;  

5. Selecionar os documentos que já cumpriram os prazos de guarda em conformidade 

com a Tabela de Temporalidade de Documentos para dar início ao processo de 

eliminação; 

6. Armazenar e controlar os documentos que ainda não cumpriram os prazos de 

guarda, ou são de guarda permanente. 

http://apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/
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