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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades relacionadas à Gestão de Arquivos no IPSM, que 

corresponde ao arquivamento e desarquivamento dos processos e dossiês. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Apoio Administrativo 

 Gerência de Aposentadoria e Pensões 

 Servidores do IPSM 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 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 

 Não há. 

 

4.2 Siglas 

 GERAPO – Gerência de Aposentadoria e Pensões 

 SECGER – Secretaria Geral 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo 

 

5.  DETALHAMENTO 

5.1. A execução do processo de arquivamento deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Elaborar 

despacho para 

arquivamento e 

anexar ao processo. 

Em situações de necessidade de arquivamento de processo, a área solicitante deverá 

elaborar um despacho informando o envio do documento para o arquivo. O despacho 

deverá ser anexado ao processo. 
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2. Gerar e imprimir 

remessa no Sistema 

Complete 

A área solicitante deverá acessar o Sistema COMPLETE e gerar uma remessa de 

encaminhamento do processo ao arquivo. No lançamento, deverá indicar a situação “03” 

que aparecerá na folha remessa como a situação “Arquivado”. Em seguida, a folha de 

remessa deverá ser impressa. 

3. Elaborar um 

documento para 

encaminhamento  

do dossiê para o 

Arquivo GERADM 

Em situações de solicitação de arquivamento de dossiê, a área solicitante deverá 

elaborar um documento de encaminhamento informando que o dossiê está sendo 

enviado para arquivamento. 

 

Se a solicitação de arquivamento de dossiê for interna, o encaminhamento deverá 

ocorrer por meio do caderno de protocolo e em situações de solicitação externa, o 

documento deverá ser encaminhado com a folha de remessa. 

4. Encaminhar 

processo ou dossiê 

para o Arquivo 

GERADM com 

documento para 

comprovar entrega. 

 

A área solicitante deverá encaminhar o processo ou dossiê para o arquivo juntamente 

com o comprovante de entrega, que poderá ser: 

 

- Arquivo de processo: folha de remessa 

- Solicitação interna de arquivo de dossiê: caderno de protocolo 

- Solicitação externa de arquivo de dossiê: folha de remessa. 

5. Receber a 

documentação e 

realizar a 

conferência 

A Equipe do Arquivo GERADM deverá receber a documentação e realizar as 

conferências conforme o tipo de documento que está recebendo (processo ou dossiê). 

Deverá ser conferido: 

Processo: Numeração, nome do titular, numeração sequencial das páginas do processo 

e o despacho para arquivamento contendo departamento de origem, destino, assunto, 

data e assinatura. 

Dossiê: Documento de posse, decreto e cópias do RG e CPF.  

6. Encaminhar para 

GERAPO a lista de 

documentos que 

faltam 

Caso a documentação não esteja completa, a Equipe do Arquivo GERADM deverá 

encaminhar à GERAPO uma lista com os documentos que faltam para que os mesmos 

sejam providenciados. 

7. Providenciar os 

documentos que 

faltam e encaminhar 

ao Arquivo 

GERADM 

Ao receber a lista dos documentos que faltam, a Equipe da GERAPO deverá 

providenciá-los juntamente a quem os possui. Em seguida os documentos deverão 

ser encaminhados ao arquivo. 

 

8. Receber a 

documentação e 

juntar ao processo 

ou dossiê 

A Equipe do Arquivo GERADM deverá receber a documentação e juntá-la ao dossiê 

ou processo. Caso a documentação não venha completa, mesmo assim será juntado 

ao processo o que chegou ao arquivo que continuará aguardando o restante da 

documentação.  
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9. Assinar 

documento ou 

caderno 

comprovando o 

recebimento 

Ao constatar que a documentação está completa, a Equipe do Arquivo GERADM 

deverá dar o recebido na folha de remessa ou caderno de protocolo ou ainda outro 

documento de encaminhamento comprovando o recebimento e devolver ao 

solicitante. 

10. Realizar o 

recebimento no 

Sistema 

COMPLETE 

(processo) ou 

Intranet (dossiê) 

A Equipe do Arquivo GERADM deverá acessar o sistema COMPLETE em caso de 

processo ou a intranet em caso de dossiê e realizar o arquivamento.   

11. Conferir a 

localização de 

arquivamento 

A Equipe do Arquivo GERADM deverá verificar se o documento a ser arquivado já 

possui localização no arquivo. No caso de processo, verifica-se por meio do Sistema 

COMPLETE. No caso de dossiê, a informação é verificada pela Intranet por meio do 

lançamento do nome do servidor ou matrícula. 

 

Caso o documento não seja novo no arquivo e já possua a localização, a Equipe do 

Arquivo GERADM deverá conferir o local em que o mesmo está arquivado, 

comparando o número indicado na capa com a indicação para arquivamento no 

Sistema. 

12. Preencher a 

localização de 

armazenamento na 

etiqueta física 

 

Caso o documento seja novo no arquivo do IPSM e não possua a localização, o 

mesmo receberá o número sequencial na etiqueta indicando o local de 

arquivamento. 

13. Confirmar o 

arquivamento no 

Sistema 

Após a conferência da localização, a Equipe do Arquivo GERADM deverá confirmar 

o arquivamento do processo no sistema COMPLETE.  

14. Arquivar 

conforme 

localização indicada 

Dada a confirmação, a Equipe do Arquivo GERADM deverá realizar o arquivamento 

conforme a localização indicada. 
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5.2. A execução do processo de desarquivamento deverá seguir as diretrizes estabelecidas 

abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1. Solicitar no 

Sistema 

COMPLETE ou 

documento oficial o 

desarquivamento de 

documento 

(processo ou 

dossiê) 

Na ocasião de um órgão municipal necessitar de documento (processo ou dossiê) 

arquivado no IPSM, o mesmo deverá solicitar o desarquivamento via Sistema 

COMPLETE ou ofício que deverá ser encaminhado para GERADM ou Diretoria. 

2. Receber a 

solicitação e 

encaminhar à área 

interna 

correspondente 

Ao receber a solicitação, a GERADM ou Diretoria deverá encaminhar o pedido à área 

interna correspondente, que por sua vez deverá verificar o desarquivamento junto ao 

Arquivo. 

3. Realizar consulta 

no sistema 

COMPLETE para 

localizar o 

documento 

(processo /dossiê)  

no arquivo 

A área interna do IPSM pode solicitar o desarquivamento de documentos (processos ou 

dossiês) tanto para necessidade da própria área ou atendendo solicitação externa. Na  

situação de necessidade de desarquivamento de menos de 10 documentos, a área 

solicitante deverá consultar no Sistema COMPLETE a localização do documento no 

arquivo e imprimir a folha de consulta.    

4. Imprimir a folha 

de consulta do 

Sistema 

COMPLETE e 

encaminhar para o 

Arquivo GERADM 

solicitando o 

desarquivamento 

A área interna do IPSM que necessita do documento deverá imprimir a folha de consulta 

do Sistema COMPLETE e encaminhá-la ao Arquivo GERADM solicitando o 

desarquivamento. 
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5. Realizar consulta 

no sistema 

COMPLETE para 

localizar o 

documento e 

encaminhar 

memorando ao 

Arquivo GERADM 

solicitando o 

desarquivamento 

Na situação de necessidade de desarquivamento de 10 ou mais documentos (processos 

ou dossiês), a área solicitante deverá consultar no sistema COMPLETE a localização do 

documento no arquivo e deverá elaborar um memorando contendo a relação de 

documentos a serem desarquivados. O memorando, então, deverá ser encaminhado ao 

Arquivo GERADM. 

6. Receber a 

solicitação de 

desarquivamento e 

conferir  se o 

documento está 

arquivado no IPSM 

Ao receber a solicitação de desarquivamento, a Equipe do Arquivo GERADM deverá 

conferir na própria solicitação (folha de consulta ou memorando) ou no sistema 

COMPLETE se o documento realmente está arquivado no IPSM. Em caso afirmativo, 

verificam-se detalhes da localização para facilitar a busca da documentação no arquivo. 

7. Informar ao 

solicitante que  

documento não se 

encontra no IPSM 

Caso seja constatado que a documentação solicitada não esteja arquivada no IPSM, a 

Equipe do Arquivo GERADM deverá informar ao solicitante que o documento solicitado 

não se encontra no IPSM e poderá orientar em relação a possíveis outros arquivos do 

município que a documentação possa ser encontrada.   

8. Buscar 

fisicamente o 

documento na sua 

localização 

Na situação da documentação solicitada estar arquivada no IPSM, a Equipe do Arquivo 

GERADM deverá buscar fisicamente o documento na localização indicada na consulta.  

9. Desarquivar o 

documento no 

sistema COMPLETE 

Após localizar fisicamente o documento, a Equipe do Arquivo GERADM deverá realizar 

o desarquivamento no sistema COMPLETE.  

Quando o desarquivamento é de menos de dez documentos, somente deverá ser 

realizado na presença do solicitante. No caso de solicitação mediante memorando (dez 

ou mais documentos) a Equipe do Arquivo GERADM deverá realizar o 

desarquivamento e comunicar ao solicitante para busca dos documentos. 

10. Digitalizar o 

documento,  

encaminhar ao 

solicitante e arquivar 

o documento 

original 

Em situações que necessitam digitalização do documento, a Equipe do Arquivo 

GERADM deverá digitalizar o documento e encaminhá-lo ao solicitante. 

Após a digitalização o documento original deverá ser arquivado conforme localização 

indicada no sistema COMPLETE. 
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11. Receber cópia 

digitalizada e 

assinar  o 

comprovante do 

recebimento 

A área solicitante receberá a cópia digitalizada e deverá assinar o comprovante do 

recebimento.  

12. Arquivar a folha 

com o recebido no 

processo ou dossiê 

correspondente 

O comprovante de recebimento assinado deverá ser arquivado pela Equipe do Arquivo 

GERADM no processo ou dossiê ou dossiê correspondente. 

13. Imprimir "Tela de 

Remessa"  e 

encaminhar com o  

documento à área 

solicitante 

Na situação de entrega do documento físico à área solicitante, a Equipe do Arquivo 

GERADM deverá encaminhar o documento juntamente com a tela de remessa impressa 

por meio sistema COMPLETE. 

14. Receber a 

documentação e 

assinar a "Tela de 

Remessa" 

Ao receber a documentação, a área solicitante deverá assinar a tela de remessa para 

comprovar o recebimento e encaminhar ao Arquivo GERADM. 

15. Arquivar a Tela 

de Remessa 

Ao receber a “Tela de Remessa” assinada, a Equipe do Arquivo GERADM deverá 

armazená-la no período de aproximadamente 90 dias para caso seja necessário rastrear 

a(s) retirada(s) o documento.  

16. Realizar o uso 

preciso da 

documentação e 

devolver ao Arquivo 

GERADM 

De posse da documentação, a área solicitante deverá realizar o uso preciso do 

documento e devolver ao Arquivo GERADM para arquivamento. 

 

NOTA: Nesse tempo podem haver tramitações, inclusive fora do IPSM. Quanto antes 

devolver para o Arquivo GERADM, menor o risco de extravio. 

Ao receber a documentação após o uso, a equipe do Arquivo GERADM deverá realizar 

as conferências e posterior arquivamento conforme determinado no processo de 

“Arquivamento” (Fluxo nº 12). 
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6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Sistema COMPLETE 

 Intranet  

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

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 ou 

documento de 

encaminhamento 

Despacho:  

processo  

 

 

Documento de 

encaminhamento

: Dossiê 

Caixa box identificada 

 

 

/ Arquivo e solicitantes 

Processo:  Por 

número ou nome 

 

Dossiê: por  

nome ou 

matrícula 

Indeterminado Não há 

Memorando ou 

solicitação para 

desarquivamento 

Armário do 

Arquivo 

GERADM 

 

(juntamente à tela 

de remessa) 

Caixa box identificada 

/ servidores do Arquivo 

GERADM 

 

(juntamente à tela de 

remessa) 

 

 

Por data 

 

(juntamente à tela 

de remessa) 

 

 

Mínimo 90 dias 

 

(juntamente à 

tela de remessa) 

Lixo 

Folha de consulta 

Processo:  -  

 

Dossiê: Armário 

do Arquivo 

GERADM 

Caixa box identificada 

/ servidores do Arquivo 

GERADM 

Por data Mínimo 90 dias Lixo 

Tela de remessa para 

desarquivamento 

Armário do 

Arquivo 

GERADM 

Caixa box identificada 

/ servidores do Arquivo 

GERADM 

Por data Mínimo 90 dias Lixo 
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9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 12 – Arquivamento. 

 

Fluxograma n. 13 – Desarquivamento. 
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