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O manual foi devidamente aprovado através do Decreto 60.334, 

de 03/04/2014 com o objetivo de PADRONIZAR os procedimentos 

de protocolo e OTIMIZAR as práticas administrativas nos órgãos e 
entidades estaduais o que contribuirá para a MODERNIZAÇÃO da 

Administração Pública Estadual. 

 

O manual, bem como a legislação de Gestão de Documentos 
encontra-se disponível para Download – no site da Coordenadoria 

de Administração - CA, da Secretaria do Meio Ambiente - 
http://www.ambiente.sp.gov.br/ca/files/2012/10/Manual_Protocol

o.pdf. 

 

 

 

http://www.ambiente.sp.gov.br/ca/files/2012/10/Manual_Protocolo.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/ca/files/2012/10/Manual_Protocolo.pdf
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O manual é um instrumento ESSENCIAL na Gestão de 

Documentos, juntamente com o Sistema Informatizado de Gestão 
de Documentos (SIGAM) que promove o controle dos documentos, 

da produção à destinação final (eliminação ou guarda 

permanente). 

 

 

 

A gestão de documento começa nos protocolos e é uma atividade 

INDISPENSÁVEL à eficácia da política de gestão documental, pois 

assegura o efetivo controle dos documentos, desde a sua produção 
até sua destinação final. 

 

Todos os documentos públicos, independente do suporte (CD, 
DVD, Disquete, etc.), inclusive o magnético ou óptico devem ser 

registrados no Sistema Informatizado (SIGAM) para garantir a 

eficiência da gestão documental e os benefícios dela decorrentes.  
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Ao registrar e controlar o trâmite dos documentos públicos, o 

PROTOCOLO cumpre uma FUNÇÃO ESSENCIAL para garantir a 
celeridade do PROCESSO DECISÓRIO, bem como para viabilizar a 

avaliação e controle interno e externo da Administração Pública.  

Somente poderão ser autuados os processos previstos nos Planos 

de Classificação de Documentos, sendo a autuação de competência 

exclusiva da Unidade com atribuição de protocolo. 

São competentes para determinar a autuação, encerramento e 

abertura de volumes, reconstituição, encerramento, arquivamento, 
desarquivamento, reativação, desentranhamento de folhas, 

apensamento, desapensamento e incorporação, autoridades até o 
nível hierárquico de Diretor de Serviço.  

Só poderão ser encerrados e abertos volumes de processos 

pertencentes ao próprio órgão/entidade. 

Deverão abrir novo volume dos processos quando seu manuseio 
estiver comprometido e antes de atingir o limite de 200 folhas. 

A tramitação dos documentos e processos deverá ser realizada por 
meio do sistema informatizado (SIGAM) com a finalidade de 
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rastrear a movimentação dos documentos, de modo a permitir a 

sua recuperação, quando necessária, e identificar a situação da 
demanda, contendo manifestação sobre o assunto e rigorosa 

observância da escala hierárquica.  

Não poderão tramitar: Processos que não estejam com todas as 

suas folhas devidamente numeradas e rubricadas; Os espaços em 

branco das folhas inutilizados; Que apresentarem capas 
dilaceradas, com mais de 200 folhas nos volumes e não 

especificarem claramente os respectivos destinos. 

Cada unidade que juntar documentos a processos fica obrigada a 

numerá-las em sequência e também a anular os espaços em 

branco das folhas anteriores às informações ou pareceres, bem 
como registrar a ação no Sistema Informatizado. 
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Os processos só poderão ser enviados para as unidades com 

atribuição de arquivo após estarem devidamente encerrados, pois 
o arquivamento é a sequência de operações técnicas que visam a 

guarda ordenada dos documentos para o cumprimento de seus 

prazos de guarda e de sua destinação final, que poderá ser a 
eliminação ou a guarda permanente. 

O encerramento de documentos é ato expresso por meio de 
despacho de autoridade competente, atestando que todas as 

decisões e providências esperadas em relação ao objeto do 

documento tenham sido tomadas e registradas.  

Após o encerramento, os documentos deverão cumprir seus prazos 

de guarda e destinação final na unidade produtora e em seguida 
na unidade com atribuições de arquivo, conforme determinado nas 

tabelas de temporalidade de documentos. 

Após, encerrado o processo, não será permitida a juntada de 

novos documentos ou o registro de novas decisões e providências. 
Ocorrendo esta necessidade, o processo deverá ser reativado. 

Os danos causados à Administração em decorrência do 
encerramento e arquivamento de documentos com soluções 

pendentes são de responsabilidade da autoridade que determinou 

os referidos atos. 

Sempre que possível, a reprodução e impressão serão realizadas 

no modo frente e verso. 

O manual também pode ser encontrado no site do Arquivo do 

Estado -  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp/pdf/Manual_Protocolo

%20(1).pdf e o Sistema informatizado (SIGAM) no 

http://sigam/sigam2/Default.aspx?idPagina=1 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp/pdf/Manual_Protocolo%20%281%29.pdf
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp/pdf/Manual_Protocolo%20%281%29.pdf
http://sigam/sigam2/Default.aspx?idPagina=1

