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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de autuação, juntada, movimentação e arquivamento de 

processos administrativos. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Protocolo – GERADM; 

 Arquivo – GERADM; 

 Todas as Áreas do IPSM. 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Lei Complementar n° 011 (11/05/1992) – Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Goiânia; 

 Lei n° 8095 e suas alterações (26/04/2002) – Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Goiânia; 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Autuação de processo – trata-se do primeiro ato de documentação do processo. 

 Juntada de processo – constitui-se na incorporação de um processo ao outro. 

 Arquivamento - ação de guardar documento, papel ou processo que, embora já tenha perdido 

a validade ou esgotado a sua vigência, pode servir como auxílio para eventuais averiguações 

ou comprovações. 

  

4.2 Siglas 

 GABSEC – Presidência; 

 CHEGAB – Chefia de Gabinete da Presidência; 

 SECGER – Secretaria Geral; 

 GERINV – Gerência de Investimentos; 

 CHEADV – Chefia da Advocacia Setorial; 

 DIRADM – Diretoria de Administração e Finanças; 
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 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo; 

 GERPLA – Gerência de Planejamento; 

 GERGES – Gerência de Desenvolvimento de Pessoas; 

 GERFIN – Gerência de Finanças e Contabilidade; 

 DIRBEN – Diretoria de Benefícios Previdenciários; 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensão; 

 GERCUS – Gerência de Custeio; 

 GERCON – Gerência de Controle de Benefícios; 

 GERCOMP – Gerência de Compensação Previdenciária. 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

Juntada de processo administrativo 

1. Elaborar 

despacho 

solicitando a 

juntada de 

processo 

Para solicitar a juntada de um processo, a Área Solicitante deverá elaborar um 

"Despacho" solicitando a juntada, em seguida deverá imprimir a tela de "Extrato/Consulta 

processual" no sistema COMPLETE e anexar os documentos mencionados no processo 

de origem (onde será realizada a juntada do processo solicitado). Ao final, deverá 

encaminhar o processo fisicamente e no sistema COMPLETE para a GERADM. 

2. Receber 

processo no 

sistema 

COMPLETE e 

analisar despacho 

Na sequência, a Gerência de Apoio Administrativo deverá receber o processo no 

sistema COMPLETE conforme descrição abaixo: 

 Entrar no sistema com matricula e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Recebe informando os processos; 

 Inserir número do processo e pressionar enter. 

Feito isso, o processo está recebido no sistema pela GERADM. Posteriormente, a 

Gerência de Apoio Administrativo deverá analisar o despacho e verificar se o processo 

a ser juntado está no IPSM. 

3. Solicitar o 

processo através 

mensagem no 

sistema 

COMPLETE 

Caso o processo não esteja no IPSM, a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

entrar em contato com o órgão externo no qual o processo se encontra e confirmar a sua 

localização. Posteriormente deverá solicitar via "Mensagem" do sistema COMPLETE o 

envio do processo para a realização de juntada. 
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4. Solicitar o 

desarquivamento 

do processo junto 

ao Arquivo 

Caso o processo esteja no arquivo do IPSM, a Gerência de Apoio Administrativo 

deverá solicitar o desarquivamento do processo junto ao Arquivo conforme atividades 

mapeadas no Fluxo n. 13  e descritas no PG. 12. Vr 01. 

5. Solicitar envio 

do processo 

Se o processo estiver localizado em algum departamento do IPSM, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá entrar em contato com a Área, e verificar a possibilidade da 

disponibilização do processo, negociando o prazo da disponibilização do mesmo se 

necessário. 

6. Encaminhar o 

processo 

solicitado 

fisicamente e no 

sistema 

COMPLETE 

Em seguida, a Área que está com o processo solicitado deverá encaminha-lo para a 

GERADM no sistema COMPLETE de acordo com o passo a passo abaixo: 

 Entrar no sistema com matricula e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

 Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor (GERADM), número do processo e da 

situação “andamento” (04); 

 Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico deverá ser entregue no protocolo e a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá receber os autos e assinar a remessa de encaminhamento. 

7. Receber o 

processo no 

sistema 

COMPLETE 

Após o recebimento físico do processo, seja por meio de solicitação interna ou externa, a 

Gerência de Apoio Administrativo deverá recebe-lo no sistema COMPLETE conforme 

segue abaixo: 

 Entrar no sistema com matricula e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Recebe informando os processos. 

 Inserir número do processo e pressionar enter. 

8. Fazer juntada 

dos processos no 

sistema 

COMPLETE e 

fisicamente 

Para fazer a juntada de processo no sistema COMPLETE, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá seguir a sequência abaixo: 

 Entrar no sistema com matricula e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processo, Processos, Juntada de 

processos; 

 Desanexar processos juntados no processo solicitado (se houver), lançando seus 

números no campo “desanexa”; 

 Colocar o número do processo de origem como processo principal, lançando seu 

número no campo “processo principal”; 

 Lançar o processo solicitado bem como todos os processos que estavam 

juntados neste (se for o caso), inserindo seus números no campo anexa. 

Por último, fazer a juntada física dos autos conforme realizado no sistema COMPLETE. 
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9. Elaborar 

"Termo de 

juntada" e anexar 

ao processo de 

origem 

Após a juntada de processo, a Gerência de Apoio Administrativo deverá elaborar o 

"Termo de juntada" informando a efetivação da juntada dos processos e anexar 

documento no processo de origem. 

10. Encaminhar 

processo no 

sistema 

COMPLETE e 

fisicamente 

para  à Área 

solicitante 

Depois da elaboração do termo, a Gerência de Apoio Administrativo deverá 

encaminhar os processos (juntados) para Área solicitante via sistema COMPLETE, 

conforme descrito abaixo. 

 Entrar no sistema com matricula e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

 Inserir a sigla do órgão, do setor, número do processo e da situação “andamento” 

(04); 

 Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico deverá ser entregue pessoalmente, caso seja para um setor do IPSM e 

por meio de malote caso seja para órgão externo. 

Autuação de processo administrativo 

11. Encaminhar 

memorando à 

GERADM 

solicitando 

abertura de 

processo 

Para solicitar a abertura de um processo administrativo, a Área Solicitante deverá 

elaborar um "Memorando" com a solicitação e encaminha-lo para a GERADM.  

12. Fazer a 

autuação do 

processo no 

sistema 

COMPLETE 

A Gerência de Apoio Administrativo deverá receber "Memorando" e fazer a autuação 

do processo administrativo no sistema COMPLETE conforme sequência abaixo: 

 Entrar no sistema com usuário e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos e Cadastra; 

 Na tela de cadastro informar o adicional, o assunto e o histórico. 

 Pressionar enter para gerar número de protocolo.  

13. Montar 

processo 

administrativo 

fisicamente 

Após a autuação do processo, a Gerência de Apoio Administrativo deverá montar a 

pasta do processo anexando todos os documentos e carimbar e enumerar todas as 

páginas. 

14. Encaminhar 

processo no 

sistema 

COMPLETE e 

fisicamente 

Em seguida, a Gerência de Apoio Administrativo deverá encaminhar o processo para 

Área solicitante via sistema COMPLETE, conforme descrito abaixo. 

 Entrar no sistema com matricula e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 
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para  à Área 

solicitante 

 Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor, número do processo e da situação 

“andamento” (04); 

 Imprimir tela de encaminhamento. 

O processo físico é levado pela Gerência de Apoio Administrativo para o departamento 

de destino, lá o servidor que estará recebendo os autos deverá assinar a remessa de 

encaminhamento. 

Movimentação interna de processos administrativos 

15. Elaborar 

documento para 

encaminhamento 

do processo 

Para encaminhar um processo para determinado departamento do IPSM, a Área que 

está encaminhando deverá elaborar um "Despacho" ou "Informação" ou "Certificação" ou 

"Parecer" (conforme o caso) e fazer a juntada do documento mencionado no processo. 

16. Encaminhar 

processo no 

sistema  

COMPLETE 

Na sequência, deverá efetivar o encaminhamento do processo no sistema COMPLETE 

conforme descrição abaixo: 

 Entrar no sistema com matricula e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Andamentos 

e Encaminha; 

 Inserir a sigla do órgão (IPSM), do setor, número do processo e da situação 

“andamento” (04); 

 Imprimir 01 (uma) via da "Tela de remessa". 

17. Levar o 

processo para 

Área de destino 

Após o encaminhamento no sistema, a Área deverá levar o processo ao departamento 

de destino, e solicitar assinatura e número da matrícula no registro da "Tela de 

Remessa", em seguida deverá entregar o processo fisicamente. 

18. Arquivar 

comprovante de 

encaminhamento 

(Tela de remessa) 

Depois da entrega, a Área que encaminhou o processo deverá arquivar a “Tela de 

remessa” durante o ano vigente, após esse prazo, deverá encaminhar o comprovante 

para armazenamento no arquivo IPSM. 

19. Localizar o 

processo no 

sistema 

COMPLETE 

Para solicitar o encaminhamento de um processo, a Área Solicitante deverá localizar o 

processo no sistema COMPLETE da seguinte forma: 

 Entrar no sistema com usuário e senha; 

 Selecionar as opções: Sistema eletrônico de processos, Processos, Consulta; 

 Inserir o número do processo, pressionando enter; 

 Buscar o processo, verificando se ele se encontra na lista de processos em 

andamento; 

 Se ele não se encontrar, pressionar F2; 

 Na tela de consulta selecionar a opção arquivado (1), pressionar enter e verificar 

se o processo está arquivado. 
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20. Solicitar 

encaminhamento 

do processo 

Se o processo estiver localizado em algum departamento do IPSM, a Gerência de Apoio 

Administrativo deverá entrar em contato com a Área, e verificar a possibilidade da 

disponibilização do processo, negociando o prazo da disponibilização do mesmo se 

necessário. 

Caso o processo esteja arquivado, solicitar o desarquivamento. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas; 

 Internet; 

 Sistema COMPLETE; 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 O encaminhamento dos processos juntados deverá constar os números de todos os 

processos. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Despacho 

Processo 

Administrativo 

Pasta do processo 

Acesso aos Servidores 

 
 

 

 

 

 

Por número, data Permanente - Termo de Juntada 

Memorando 

Remessa ou 

encaminhamento 

assinado 

No arquivo da 

Área 

Pasta específica, 

Acesso dos servidores 

da área 

Por data 
Ano vigente, 

exercício 
Arquivo morto 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 01 – Processos administrativos. 
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