






















































































































































































































































































PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 001/2021

POP 1 – Recebimento 

Responsabilidade 
Técnica:

Responsável pela    
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília                                         
(Chefe da Divisão de              
Arquivo e Documen-

tação) 

Marcelo
(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária                               

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

Os documentos e objetos de origem externa são oriundos de públicos, empresas, órgãos 
e cidadãos em geral; e, via de regra, são entregues por empresas de serviços postais, serviços 
de entrega expressa e em mãos, pelo próprio remetente ou via mensageiros. A atividade de 
recepção deve ser executada preferencialmente pelos protocolos.

Entre os documentos recebidos, destacam-se as correspondências, que podem ser clas-

Quanto à natureza: 

o : é aquela basicamente veiculada pela estrutura formal da Empresa, mantida 
entre os órgãos ou entidades da Administração Pública ou Privada ou, ainda, entre 
órgãos ou entidades da Administração Pública com o cidadão. 

o Particular: é aquela trocada entre colaboradores ou pessoas estranhas, cujo conteú-
do não diz respeito à Administração Pública, veiculada fora da estrutura formal da 
empresa. Essa comunicação não é objeto de registro institucional. 

Quanto ao âmbito de movimentação: 

o Interna: correspondência trocada entre as Unidades/Setores da Nexus. 
o Externa: correspondência trocada entre as Unidades/Setores da Nexus e outros ór-

gãos da Administração Pública, entidades privadas, não governamentais ou pessoas 
físicas. 

Quanto à origem: 

o Recebida: aquela de origem interna ou externa, recebida pelas Unidades/Setores da 
Nexus. 

o Expedida: aquela enviada pelas Unidades/Setores da Nexus, para destinatários in-
ternos ou externos.

O QUE É? Ato de receber as correspondências, documentos e processos.

OBJETIVO

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados 
especiais: Documentação complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Canetas (azul ou preta)
o Clips de plástico
o Carimbo
o Sistema de protocolo

No manuseio do 
documento 

No registro da do-
cumentação no sis-
tema de protocolo

Planilha de recebimento de do-
cumentos

No sis-
tema de 
protocolo



DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Receber documento;
PASSO 2 – ;
PASSO 3 – Conferir data do documento;

PASSO 5 – Registrar o recebimento do documento por meio de carimbo “RECEBIDO”; 
PASSO 6 – Informar data, horário, procedência e nome legível do recebedor.

Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento inco o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido cor-

retamente 
o 
o Realizar manuseio adequado do documento
o Concretizar a achada ou descobrimento (localização) do documento

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO

DISTRIBUIÇÃO (nº): 002/2021

POP 2 – Triagem

Responsabilidade 
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília                                         
(Chefe da Divisão 

de Arquivo e 
Documentação) 

Marcelo
(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária              

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

Nos protocolos chegam diariamente vários tipos de informações, entre eles 
correspondências e processos. 

Para tanto, há que se adotar tratamento diferenciado para a . 

A triagem deve ser realizada, dividindo-se esses objetos/informações em dois conjuntos 
distintos: documentos arquivísticos (correspondências, dossiês, processos e demais tipos 
documentais) e os não arquivísticos (jornais, revistas, livros, folders, propagandas, terra, 
adubo, experimentos etc.).

O QUE É?

OBJETIVO em ordem.

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Canetas (azul ou preta)
o Clips de plástico

No manuseio do 
documento

- -



DADOS DAS ATIVIDADES

Passo/Descrição
PASSO 1 – Examinar se os documentos e processos estão dirigidos a Nexus (Unidade, cargo, nome, setor) ou a outra 

instituição;

PASSO 2 – 

PASSO 3
responsável pelo seu registro e encaminhamento do original (em papel) ao Arquivo. 

PASSO 4 – Conferir se há marcação de “particular” no envelope. Caso não haja, entregar diretamente ao 
destinatário. Encaminhar documentos ostensivos aos respectivos destinatários.

Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento incorreto 

quanto ao cumprimento 
de um, alguns ou de todos 
os passos das atividades 
propostas

o Confundir 
correspondências e/ou 
documentos sigilosos e 
ostensivos.
Confusão entre 
correspondências e ou 
documentos sigilosos e 
ostensivos

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido 
corretamente 

o 

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO

DISTRIBUIÇÃO (nº): 003/2021

POP 3 – Produção 

Responsabilidade 
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília                                
(Chefe da Divisão 

de Arquivo e 
Documentação) 

Marcelo
(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

A produção de documentos de arquivo tem origem “no curso de um ato administrativo ou 
executivo”; [esses documentos] “resultam de atividades legais ou de negócio”, isto é, refe-
rem-se ao ato de elaborar documentos em razão das atividades de um órgão ou setor para o 

-
ra própria, denominando-se essa estrutura de “espécie documental”. 

São exemplos de espécies documentais: ofício, carta, memorando, e-mail, despacho, nota 
técnica, processo, relatório, projeto, parecer, formulário etc. 

prerrogativas para isso. 
Na confecção de documentos, deverão ser observados os critérios de impessoalidade, 

obediência à norma culta padrão e legislação vigente, optando-se por destinar as correspon-
dências internas sempre ao cargo e não ao seu ocupante. 

Para tanto, o autor do documento deverá escolher qual procedimento é o mais adequado, 
considerando se o documento é continuação de um assunto em andamento ou se é novo, o 
que será observado caso a caso.

O QUE É? É o cumprimento dos objetivos para os quais uma instituição foi criada, em decorrência de 
seus processos de trabalho e do exercício natural de suas funções.

OBJETIVO Elaborar documentos em razão das atividades de uma instituição.
DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora
o Carimbo

Na confecção do 
documento

Respeitara norma 
culta padrão e 
legislação vigente

- -

DADOS DAS ATIVIDADES

Passo/Descrição
PASSO 1 – 

correção necessária;
PASSO 2 – 
PASSO 3 – Cadastrar a correspondência assinada no sistema;
PASSO 4 – Providenciar cópia(s), se necessário;
PASSO 5 – Efetuar o envelopamento e o lacre da correspondência;
PASSO 6 – 
PASSO 7 – Emitir a etiqueta de endereçamento;
PASSO 8 – Encaminhar a correspondência para o Protocolo-Geral providenciar sua expedição ou utilizar meios 

próprios para efetuar a entrega;
PASSO 9 – Arquivar uma cópia da correspondência juntamente com o documento que lhe deu origem (se houver).

Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento incorreto quanto 

ao cumprimento de um, alguns 
ou de todos os passos das ativi-
dades propostas

o Manuseio inadequado do docu-
mento

o Erro na estruturação do docu-
mento

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cum-
prido corretamente 

o Realizar manuseio adequado do documento
o Ajustes na estruturação do documento



MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 004/2021

POP 4 – Expedição  

Responsabilidade 
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília                                
(Chefe da Divisão de              

Arquivo e Documentação) 

Marcelo
(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

 Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

Após cumprirem suas respectivas funções, os documentos devem ter seu destino decidido, 
seja esta a sua eliminação ou recolhimento. É nesta etapa que a expedição de documentos 

Entre as recomendações com relação à expedição de documentos, destacam-se:
 
 Separar as cópias, expedindo o original;
 Encaminhar as cópias ao Arquivo.

É válido ressaltar que as rotinas acima descritas não valem como regras gerais, visto 

dependendo do contexto do qual fazem parte. Propomo-las, porém, porque servem como 
nortes para a elaboração de rotinas em cada instituição.

O QUE É? É o ato de envio do processo ou documento para órgão, empresa externa à Nexus ou a um 
particular.

OBJETIVO Encaminhar processo ou documentação

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora
o Envelope
o Carimbo

Na confecção do 
documento
Na composição 
do comprovante 
de postagem ou 
comprovante de entrega

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1
para consequente produção do documento; 

PASSO 2 – Produzir documento por meio eletrônico (via sistema ou e-mail);
PASSO 3 – Gerar PDF;
PASSO 4 – Imprimir ou gravar em mídia;
PASSO 5

protocolo, nome e endereço do remetente e do destinatário, e, se for o caso, fazer as devidas marcações 
de sigilo. 

PASSO 6 – Informar no andamento do processo, no sistema adotado, que o documento será entregue no Protocolo.
PASSO 7
PASSO 8 – 

respectivo destinatário. 
PASSO 9 – Providenciar a expedição física do documento. 
PASSO 10 – Fazer o registro do meio de expedição no respectivo processo, inserindo o comprovante de postagem, 

caso seja postado nos Correios, ou comprovante de entrega, com o “Recebido” pelo destinatário, com 
assinatura legível, data e hora de entrega, caso tenha sido entregue em mãos. 

Desvios/riscos Ação corretiva
 Procedimento incorreto quanto ao 

cumprimento de um, alguns ou 
de todos os passos das atividades 
propostas

 Manuseio inadequado do documento
 Extravio de documento
 Equívoco na expedição do processo, 

postagem ou no comprovante de 
entrega

 Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi 
cumprido corretamente 

 Realizar manuseio adequado do documento
 Concretizar a achada ou descobrimento (localização) do 

documento
 Atentar para expedição correta dos processos



MAPEAMENTO DO PROCESSO

REVISÃO Nº: 01      DATA: 06/08/2021      APROVAÇÃO: Anna Carla Silva de Queiroz  |  Jimmy de Almeida Léllis

In
íc

io
P

a
ss

o
 1

P
a
ss

o
 2

P
a
ss

o
 3

P
a
ss

o
 4

P
a
ss

o
 1

0
T

é
rm

in
o

P
a
ss

o
 9

P
a
ss

o
 8

P
a
ss

o
 7

P
a
ss

o
 5

P
a
ss

o
 6



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 
005/2021

POP 5 – 

Tramitação   

Responsabilidade            
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

Nos casos de atendimento a demandas urgentes, prazos legais ou regimentais, prazos 

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS

 O processo deve ser formado, sempre que possível, por documento avulso original, não 
digital ou digital. 

o Cada documento deverá ser registrado no sistema. 
o Os documentos digitais deverão ser associados, de forma que os documentos 

integrantes do processo sejam apresentados sempre na mesma sequência. 

REGISTRO 

A atividade de registo corresponde à ação de cadastrar os documentos produzidos e 
recebidos pela Nexus no sistema, com o objetivo de controlar a tramitação e promover sua 
recuperação para acesso a quem deles necessitar. Cada ação que exija a formalização de um 
ato ou fato administrativo deverá ser registrada na forma de um processo, o qual receberá 
um Número Único de Protocolo (NUP), que, a partir de então, funcionará como a identidade 

um NUP deverão ser registrados no sistema.

O QUE É? É uma ação necessária para que todos os envolvidos em uma ação administrativa possam 
atuar no processo em questão.

OBJETIVO Formalizar e registrar o processo ou documentação 

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora

Na tramitação do 
documento

Na instituição do 
Número Único do 
Protocolo

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

 PASSO 1 – Formatar processo, por documento avulso original não digital ou digital; 

PASSO 2 – Registrar cada documento produzido e recebido pela Nexus, no sistema;

PASSO 3 – Associar os documentos integrantes do processo na mesma sequência;

PASSO 4 – Cadastrar cada ato ou fato administrativo na forma de um processo;

PASSO 5 – Criar Número Único de Protocolo (NUP), que funcionará como a identidade desse conjunto documental. 

PASSO 6



Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento 

incorreto quanto ao 
cumprimento de um, 
alguns ou de todos os 
passos das atividades 
propostas

o Manuseio inadequado 
do documento

o Duplicação de NUP 
o Alimentação 

inapropriada do 
sistema 

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido 
corretamente 

o Realizar manuseio adequado do documento
o Conferir todos os NUPs
o 

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 006/2021

POP 6 – 

Despacho    

Responsabilidade       
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

Servirá para a contextualização de ações e fatos, dando mais clareza e entendimento ao 
processo. 

Os despachos podem ser informativos ou decisórios. 

Os despachos informativos, ou despachos de mero expediente, objetivam dar prosseguimento 
ao documento, avulso ou processo, enquanto os despachos decisórios envolvem uma decisão 
administrativa sobre matérias e assuntos submetidos à apreciação de autoridade competente. 

Nos processos digitais, o despacho pode ser realizado por meio de inserção de documento 
digital no processo, ou por meio de registro em campo apropriado do sistema informatizado. 

No caso de o despacho ser registrado em campo do sistema informatizado, toda vez que o 
processo for visualizado, os documentos e os respectivos despachos têm que ser apresentados 
na ordem em que foram inseridos no processo. 

Caso haja necessidade de cancelar um despacho, a autoridade deverá informar a ação 
no sistema, que irá registrar o cancelamento do despacho, a data e o nome da autoridade 
responsável pelo cancelamento.

O QUE É? É a forma por meio da qual a autoridade competente dará continuidade a uma ação 
.

OBJETIVO

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora

Na forma de 
despacho do 
documento

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Receber documento ou processo;

PASSO 2 – Encaminhar para avaliação do responsável;

PASSO 3 – Avaliar o documento ou processo;



Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento 

incorreto 
quanto ao 
cumprimento 
de um, alguns 
ou de todos 
os passos das 
atividades 
propostas

o Manuseio 
inadequado 
do documento

o Alimentação 
inapropriada 
do sistema 

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido corretamente 
o Realizar manuseio adequado do documento
o 

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 007/2021

POP 7 – 

Juntada     

Responsabilidade      
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

A atividade de juntada poderá ser realizada por qualquer usuário que estiver atuando no 
processo e deverá ocorrer sempre que houver a necessidade de se unir um processo a outro. A 
juntada pode se dar por anexação ou apensação. 

efetivada desde que os processos a serem unidos sejam referentes a um mesmo interessado ou 
assunto, visando à continuidade da ação administrativa. 

A apensação se caracteriza por ser a união em caráter temporário de processo(s) a 
outro processo, destinada ao estudo, instrução e à uniformidade de tratamento em matérias 
semelhantes, e por servir de documento elucidativo para a instrução deste, pertencente a um 
mesmo interessado ou não. 

O QUE É? É o ato de juntar novos documentos a um processo, seja administrativo ou judicial. 

OBJETIVO  

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora

Na forma de juntada 
do documento

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1

PASSO 2 – Encaminhar para avaliação do responsável;

PASSO 3 – Avaliar o documento ou processo;



Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento 

incorreto quanto ao 
cumprimento de um, 
alguns ou de todos os 
passos das atividades 
propostas

o Manuseio 
inadequado do 
documento

o Alimentação 
inapropriada do 
sistema 

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido 
corretamente

o Realizar manuseio adequado do documento
o 

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 008/2021

POP 8 

Desmembramento/ 
Desentranhamento     

Responsabilidade    
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

Embora o desmembramento e o desentranhamento sejam semelhantes em alguns pontos, 
e distintos em outros. Uma particularidade do desentranhamento é que ele pode acontecer 
também quando se constata a anexação indevida ou duplicada de documentos.

Outra situação, é quando há necessidade de se utilizar o original de um documento junto 
a terceiros (pessoa física, pessoa jurídica, órgãos ou entidades públicas, entre outros) ou em 
outro processo já existente. 

Nos processos digitais, o desentranhamento poderá ser realizado diretamente no sistema, 
por qualquer colaborador que esteja atuando no processo. 

O QUE É?

O desmembramento consiste na  de documentos de um processo, mediante 

interessado, para a formação de um novo processo. 

O desentranhamento consiste na , 

interessado. 

OBJETIVO

Desmembramento – Separar parte da documentação de um ou mais processos, com o 
intuito de formar um novo processo.

Desentranhamento –
da Administração ou a pedido do interessado.

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira;
o Computador
o Impressora

Na forma de desmem-
bramento do processo
Na forma de desentra-
nhamento do processo

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

DESMEMBRAMENTO

PASSO 1

PASSO 2 – Avaliar solicitação de desmembramento do processo;

PASSO 3 – Efetuar desmembramento;

PASSO 4 – Arquivar processo, tornando-o nulo.

PASSO 5 – Instruir novo processo com documentação condizente.

DESENTRANHAMENTO 

PASSO 1
institucional ou do interessado;

PASSO 2 – Avaliar solicitação de desentranhamento de documento do processo;

PASSO 3 – Proceder à efetivação do desentranhamento do(s) documento(s);

PASSO 4 – Dar sequência no processo, agora devidamente desentranhado.



Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento incorreto 

quanto ao cumprimento 
dos passos das atividades 
de desmembramento e 
desentranhamento

o Proceder à efetivação 
do desentranhamento 
de documento errôneo; 
(Seleção equivocada 
de documento 
para efetivação do 
desentranhamento)

o Alimentação 
inapropriada do sistema

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido 
corretamente 

o 
correta do documento a ser desentranhado 

o 

MAPEAMENTO DO PROCESSO I (DESMEMBRAMENTO)
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nO): 009/2021

POP 9 – 
Responsabilidade        

Técnica:
Responsável pela 

Execução: Portador: Cópia no:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

Fundamenta-se basicamente na interpretação dos documentos, sendo necessário e 
indispensável, para tanto, conhecer o funcionamento e as atividades desenvolvidas pelos 
diversos setores, gerências, coordenadorias, assessorias e supervisões das Unidades Centrais 
e Descentralizadas da Nexus. 

acordo com as seguintes operações: 

o Estudo

cruzada é um mecanismo adotado quando o conteúdo do documento se refere a dois 
ou mais assuntos. 

o : consiste na atribuição do código correspondente ao assunto do 

Documentos (CCD) de arquivo, a partir do qual é possível agrupar os documentos sob 
um mesmo tema como forma de agilizar sua recuperação e possibilitar a realização 
de tarefas arquivísticas relacionadas com a sua avaliação, seleção, transferência, 
recolhimento e acesso. 

pelo código aprovado pela Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), com 

O QUE É?
É o procedimento que permite agrupar ou separar documentos conforme as funções e atividades 

sistematizada, do geral para o particular, em classes, subclasses, grupos e subgrupos.

OBJETIVO  

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora
o 

Na forma de 

documento(s) 

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Estudar para estabelecer o agrupamento ou separação de documentos;
PASSO 2
PASSO 3
PASSO 4
PASSO 5 – Sistematizar em classes e subclasses;
PASSO 6 – Sistematizar em grupos e subgrupos. 



Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento incorreto quanto 

ao cumprimento de um, alguns 
ou de todos os passos das 
atividades propostas

o Manuseio inadequado do 
documento

o Alimentação inapropriada do 
sistema 

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi 
cumprido corretamente

o Realizar manuseio adequado do documento
o 

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 010/2021

POP 10 – 

Ordenação      

Responsabilidade       
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

agrupamento propicia a ordenação.

Para a escolha do método de arquivamento mais adequado, deverão ser consideradas as 

diretamente a forma de recuperação dos documentos. 

A seguir, listam-se os métodos de arquivamento/ordenação mais utilizados, que deverão 

o Método alfabético: usa como base a ordenação alfabética. 
o Método numérico-cronológico: usa como base o número e a data dos documentos. 
o Método alfanumérico: usa como base a combinação de letras e números. 
o 

integram o mesmo conjunto deverão ser ordenados sequencialmente.

O QUE É? método de arquivamento apropriado. 

OBJETIVO Estabelecer padronização a partir da ordenação dos documentos.

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora
o 

Na forma de 
ordenação do(s) 
documento(s) 

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Observar as características do conjunto documental e a forma de consulta; 

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4

PASSO 5

PASSO 6 – Escolher o método de arquivamento mais adequado.



Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento incorreto quanto 

ao cumprimento de um, alguns ou 
de todos os passos das atividades 
propostas

o Manuseio impróprio do documento
o Alimentação inapropriada do sistema 
o Escolha de método inadequado ao 

conjunto documental

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi 
cumprido corretamente

o Realizar manuseio apropriado do documento
o 
o Ações corretivas, reanalisando e escolhendo método 

adequado

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 011/2021

POP 11 – 

Avaliação / Seleção      

Responsabilidade       
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

Quanto à Avaliação:

Os documentos produzidos ou recebidos pela Nexus constituem seu acervo documental 
arquivístico. 

outros, valor permanente.

 Graças a essa diferença de “valor”, faz-se necessário proceder à avaliação e à seleção 
dos conjuntos documentais que podem ser eliminados e daqueles que devem ser preservados. 

Quanto à Seleção:

A seleção de documentos é realizada nos arquivos correntes e intermediários, com 
a orientação de especialista, devendo seguir os prazos estabelecidos na Tabela de 
Temporalidade de Documentos normativos da Nexus (TTD). 

Com base na TTD, os responsáveis pela guarda de conjuntos documentais arquivísticos 

ser mantidos em arquivo. 

é a eliminação, poderão ser imediatamente eliminados depois de concluído o processo de 
descarte. 

Quando um documento contiver informações de caráter probatório, este deverá ser 
transferido ao arquivo intermediário.

 Para os conjuntos que podem ser eliminados segundo a TTD, deve-se seguir a rotina a 
ser descrita no POP 14 Eliminação/Descarte. 

Para os conjuntos que devem ser preservados temporariamente ou permanentemente 
segundo a TTD, devem-se seguir as rotinas a serem descritas nos POPs 13 – Transferência e 
15 – Arquivamento.

O QUE É?
Avaliação: É a atividade que visa determinar os valores de cada conjunto documental, tendo 
como produto a Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD).

Seleção: Separação dos documentos de valor permanente daqueles passíveis de eliminação.

OBJETIVO

Avaliação
valor para a empresa e a sociedade, com vistas a garantir o acesso à informação.

Seleção:  Evitar o acúmulo desnecessário em depósitos, diminuindo os gastos com pessoas e 
materiais, mediante critérios e técnicas estabelecidos pela TTD.

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora
o 

Na forma de 
avaliação do(s) 
documento(s) 

Na forma de seleção 
do(s) documento(s) 

- -



DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Receber ou produzir conjunto documental; 
PASSO 2
PASSO 3

temporalidade;
PASSO 4 – Proceder à avaliação;
PASSO 5 – Eliminar ou preservar documento.

Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento incorreto 

quanto ao cumprimento 
de um, alguns ou de todos 
os passos das atividades 
propostas

o Manuseio inadequado do 
documento

o Alimentação inapropriada 
do sistema 

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido 
corretamente

o Realizar manuseio adequado do documento
o 

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 012/2021

POP 12 – 

Transferência       

Responsabilidade       Técnica: Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

Os documentos que já cumpriram seus prazos de guarda corrente, mas ainda possuem 

Arquivo-Geral. 

A transferência para o arquivo intermediário reduz o espaço físico ocupado no arquivo 
corrente; reduz pela metade os custos de sua conservação, além de favorecer a localização da 
informação ou de documentos. 

O uso do sistema torna o processo digital, dispensando a necessidade de se manter o 
original em papel no setor, no arquivo setorial; portanto, é indicado que os documentos sejam 
encaminhados para arquivamento no Arquivo-Geral.

transferência e arquivamento” disponível no sistema, e esta transferência só poderá ser 

O QUE É? É a passagem de documentos de um arquivo corrente para o arquivo intermediário, onde 

OBJETIVO Reduzir pela metade os custos de conservação dos documentos, além de propiciar a 
localização da informação ou de documentos. 

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora
o 

Na forma de 
transferência do(s) 
documento(s) 

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Transferir para o arquivo-central os documentos recebidos ou produzidos pela Nexus, qualquer que 
seja o suporte de informação ou a natureza, de acordo com os prazos estabelecidos pela Tabela de 
Temporalidade; 

PASSO 2 – Trasladar todos os documentos originais, excetuando-se os casos cujos originais tiverem desaparecido, e 
os expedidos, dos quais só existirem cópias;

PASSO 3 – Trasfegar as 
outros), obedecendo à ordem e à organização mantidas nos arquivos setoriais;

PASSO 4 – Retirar os grampos e ferragens das unidades arquivísticas, no momento da transferência, substituindo as 
pastas suspensas por pastas de cartolina sem ferragens e acondicionadas em caixas-arquivo;

PASSO 5 – Efetivar a custódia e responsabilidade dos documentos outorgados.



Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento 

incorreto quanto 
ao cumprimento 
de um, alguns ou 
de todos os passos 
das atividades 
propostas

o Manuseio 
inadequado do 
documento

o Alimentação 
inapropriada do 
sistema 

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido corretamente
o Realizar manuseio adequado do documento
o 

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 013/2021

POP 13 – 

Eliminação/    
Descarte        

Responsabilidade       
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística 

Assim sendo, compete ao Arquivo Nacional, em última instância, a aprovação dos 
conjuntos documentais que compõem o acervo arquivístico da Nexus. 

Toda eliminação dos acervos arquivísticos da Nexus é regida pela Resolução nº 40, de 

2014). 

A eliminação de documentos da Nexus somente ocorrerá, portanto, depois de concluído 
o processo de avaliação e seleção conduzido pela Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos (CPAD), e será efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos na 
referida Resolução.

O QUE É? Consiste na destruição ou doação dos documentos que já cumpriram prazo de guarda e não 
possuem valor secundário.

OBJETIVO Evitar o acúmulo desnecessário em depósitos, diminuindo os gastos com pessoas e materiais.

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora
o 

Na forma de 
eliminação e/
ou descarte do(s) 
documento(s) 

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Agrupar documentos semelhantes

PASSO 2 – Analisar os prazos de temporalidade;

PASSO 3 – Preencher a listagem de eliminação;

PASSO 4 – Preencher o anexo da listagem de eliminação;

PASSO 5 – Encaminhar para o serviço de arquivo.



Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento 

incorreto quanto ao 
cumprimento de um, 
alguns ou de todos os 
passos das atividades 
propostas

o Manuseio inadequado 
do documento

o Alimentação 
inapropriada do 
sistema 

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido 
corretamente

o Realizar manuseio adequado do documento
o 

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 014/2021

POP 14 – 

Arquivamento / 
Desarquivamento

Responsabilidade       
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

O arquivamento ocorrerá diante das seguintes condições: 

o Por atendimento ou não atendimento ao pleito. 
o Pela expressa desistência ou renúncia do interessado. 
o Por decisão motivada de autoridade competente. 

organizados, higienizados e acondicionados em caixas-arquivo ou invólucros apropriados ao 
seu tamanho e forma e, em seguida encaminhados ao Arquivo Central ou Geral da Unidade 
por meio do processo de transferência. 

responsável pelo conjunto documental deverá incluir os documentos em seus respectivos 
invólucros (preferencialmente caixa-arquivo), etiquetar as caixas conforme padrão da Nexus 

arquivamento, deverá ser iniciado um processo no sistema adotado do tipo “Documentação: 

do setor de origem dos documentos e a data-limite das caixas (exemplo: SGP 1999-2007); 
em seguida, deve-se preencher o campo “Interessado” com o nome do setor de origem dos 
documentos e marcar o “Nível de acesso” como “Público.

O desarquivamento ocorrerá somente quando houver necessidade de continuidade 
da ação administrativa. Após seu desarquivamento, o processo poderá ser tramitado ou a ele 
serem inseridos novos documentos ou anexados processos. Após implantação de sistema, não 
será permitida a ação de desarquivamento e tramitação de documentos originariamente em 
papel. Nesse caso, a autoridade competente que detectar a necessidade de tramitação deverá 
solicitar ao Arquivo que digitalize o documento, insira-o no SISTEMA e o tramite para os 
procedimentos cabíveis. 

O sistema permite que os usuários solicitem o “desarquivamento” apenas de 
documentos objetos de digitalização. Neste caso, o desarquivamento refere-se meramente a 

quando por algum motivo foi entregue um documento; somente em casos como este o 
documento poderá efetivamente ser desarquivado.

O QUE É?
Arquivamento

Desarquivamento: o desentranhamento de um processo por algum motivo.

OBJETIVO
Arquivamento

Desarquivamento: necessidade de continuação da ação administrativa.

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira
o Computador
o Impressora
o 

Na forma de 
arquivamento e 
desarquivamento 
do(s) documento(s) 

- -



DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Receber os documentos;

PASSO 2 – 
pré-estabelecidos pela Nexus;

PASSO 3 – 

PASSO 4 – Registrar o recebimento do conjunto documental; 

PASSO 5 – 
Desvios/riscos Ação corretiva

o Procedimento incorreto 
quanto ao cumprimento 
de um, alguns ou de todos 
os passos das atividades 
propostas

o Manuseio inadequado do 
documento

o Alimentação inapropriada 
do sistema 

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido 
corretamente

o Realizar manuseio adequado do documento
o 

MAPEAMENTO DO PROCESSO
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 015/2021

POP 15 – 

Acesso / Consulta

Responsabilidade       
Técnica:

Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

Uma das principais atividades dos arquivos, além da guarda e preservação, 
é propiciar o acesso à informação ao usuário. No caso dos arquivos intermediários, seus 
principais usuários são a própria administração e o cidadão. No atendimento à solicitação de 
documentos, os arquivos deverão, sempre que possível, observar os mesmos prazos e critérios 
adotados na concessão de acesso à informação, a saber:

o Comunicar ao requerente a data, local e modo para a disponibilização ou 
fornecimento da informação. 

o Comunicar que não possui a informação e indicar, se for do seu conhecimento, quem 
a detém. 

o Negar acesso quando se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa. 
o Não sendo possível conceder o acesso imediato, deverá fazê--lo em prazo não 

superior a 20 (vinte) dias. 

Neste último caso, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, 
prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade 
competente para sua apreciação. Via de regra, a solicitação de acesso a documentos e 
processos será concretizada por meio de uma simples consulta, pela reprodução do documento 
ou pelo empréstimo. 

No caso de consulta, esta poderá ser feita por qualquer colaborador de qualquer setor, desde 
que seguida a orientação do parágrafo anterior. Tendo por base a segurança das informações 
contidas nos assentamentos individuais (dossiê funcional), apenas a área de gestão documental 
poderá ter acesso aos documentos funcionais. Caso o próprio colaborador seja o solicitante 
do pedido de acesso a sua pasta funcional, o seu acesso será concedido, porém, há que se fazer 
acompanhar por responsável pelo Arquivo durante toda a consulta.

REtO QUE É?
Acesso: Possibilidade de acesso ao documento.

Consulta: Busca direta ou indireta de informação.

OBJETIVO
Acesso: Propiciar o acesso à informação a quem dela necessite.

Consulta: Autorizar o acesso à informação.
DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Móveis (escritório) – birô e cadeira;
o Computador
o Impressora
o 
o 
o Máscaras
o Touca

Na forma de acesso 
do(s) documento(s) 

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Receber o usuário;

PASSO 2 – Conferir a demanda (pleito);

PASSO 3 – 

PASSO 4 – 

PASSO 5 – Comunicar ao usuário o deferimento ou não da demanda.



Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento incorreto 

quanto ao cumprimento 
de um, alguns ou de todos 
os passos das atividades 
propostas

o Manuseio inadequado do 
documento

o Alimentação inapropriada 
do sistema 

o 
(ostensiva e ou sigilosa)

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido 
corretamente

o Realizar manuseio adequado do documento
o 
o 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 016/2021

POP 16 – 

Empréstimo  

Responsabilidade Técnica: Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

        Os empréstimos de originais em papel somente deverão ser concedidos nos casos em que 
a sua reprodução digital não seja viável, ou caso haja a necessidade de acesso ao original a 

No caso de empréstimo dos originais em papel, os responsáveis pelos Arquivos deverão 

documento emprestado bem como dados do empréstimo (data, nome do setor e do responsável 
pela retirada). 

Toda e qualquer retirada de documento ou caixa do arquivo deverá ser registrada e, em 
seu lugar, deverá ser inserido o formulário “guia-fora” ou cópia da solicitação até que o 
documento/caixa retorne ao seu local de origem.

O QUE É? Transferência física e temporária de documentos.

OBJETIVO Consulta, reprodução ou pesquisa de documentos.

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Mesas e cadeiras;
o Computador
o Impressora
o 
o 
o Máscaras
o Touca

Na forma de 
empréstimo do(s) 
documento(s) 

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Receber o usuário;

PASSO 2 – ;

PASSO 3 – Disponibilizar o documento ao usuário;

PASSO 4 – Orientar o usuário quanto às medidas de manuseio do documento;

PASSO 5 – Acolher a devolutiva do documento;

PASSO 6 – Proceder à guarda do documento.



Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento incorreto quanto 

ao cumprimento de um, alguns 
ou de todos os passos das 
atividades propostas

o Manuseio inadequado do 
documento

o Orientação inadequada ou 
imprecisa ao usuário

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi 
cumprido corretamente

o Realizar manuseio adequado do documento
o 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
EMPRESA NEXUS

Setor: PROTOCOLO
DISTRIBUIÇÃO (nº): 017/2021

POP 17 – 

Reprodução   

Responsabilidade Técnica: Responsável pela 
Execução: Portador: Cópia nº:

Cecília 
(Chefe da Divisão de

Arquivo e Documentação) 
Marcelo

(Arquivista)

Tânia 
(Estagiária 

Arquivologia)
01

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS

A reprodução documental é uma prática antieconômica e antiecológica, portanto deverá ser 
evitada. Sempre que possível, as reproduções deverão ser realizadas eletronicamente.

O QUE É? Processo de produção de cópia de um documento. 

OBJETIVO Preservar documento original, procurando evitar o desgaste no manuseio.

DADOS COMPLEMENTARES

Equipamentos e materiais necessários: Cuidados especiais: Documentação 
complementar Registros

o Mesas e cadeiras;
o Computador
o Impressora
o Mesa digitalizadora, smartphone, scanner, entre 

outros

Na forma de 
reprodução do(s) 
documento(s) 

- -

DADOS DAS ATIVIDADES
Passo/Descrição

PASSO 1 – Receber o usuário;

PASSO 2 – ;

PASSO 3 – Digitalizar o documento para o usuário;

PASSO 4 – Disponibilizar a cópia (física ou digital);

PASSO 5 – Acolher a devolutiva do documento;

PASSO 6 – Proceder à guarda do documento.

Desvios/riscos Ação corretiva
o Procedimento incorreto 

quanto ao cumprimento 
de um, alguns ou de todos 
os passos das atividades 
propostas

o Manuseio inadequado do 
documento

o Orientação inadequada ou 
imprecisa ao usuário 

o Revisar todos os passos para se ter certeza de que tudo foi cumprido 
corretamente

o Realizar manuseio adequado do documento
o 
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