
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE 

SUPERINTENDÊNC

Procedimentos para

1. Para dar início a um processo de eliminação de documentos, primeiramente
e publicada a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos

1.1.  A cada atualização da Comissão o nome de todos os membros devem ser publicados
 
2. O responsável pela guarda da documentação 

que já cumpriram os prazos de guarda
Executivo Estadual e cuja destinação
 

3. Preencher a Listagem de Eliminação de Documentos
http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos
3.1. Consultar modelo de Listagem de Eliminação comentada 

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

3.2. Todos os Documentos/Processos 
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 ferr
Sistema Único de Protocolo);  
3.4. Caso a Listagem de Eliminação tenha mais de uma folha repeti

 

 
3.5. Quando houver necessidade de comprovação da 
a data da aprovação das contas para poder contar os prazos
 

 
3.6. Caso não haja necessidade de comprovação de aprovação das contas o quadro 
Listagem de Eliminação; 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUIVO PÚBLICO 

imentos para Eliminação de Documentos no Poder Executivo:

dar início a um processo de eliminação de documentos, primeiramente o órgão/entidade deve 
a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD;  

A cada atualização da Comissão o nome de todos os membros devem ser publicados

O responsável pela guarda da documentação que recebeu capacitação deve selecionar os conjuntos documentais 
umpriram os prazos de guarda estabelecidos na Tabela de Temporalidade de Documen

e cuja destinação final seja a “eliminação”; 

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

odelo de Listagem de Eliminação comentada 

http://www.apmt.mt.gov.br/site/instrumentos-tecnicos/) com explicação do preenchimento de todos os campos

Todos os Documentos/Processos que serão eliminados devem estar arquivados no Sistema de Protocolo na 
para não serem computados na taxa de congestionamento de documentos do 

a relação dos números de protocolo (NUP) dos documentos/processos que serão 
eliminados (relacionar os NUP em arquivo Excel enquanto a ferramenta para eliminação 

. Caso a Listagem de Eliminação tenha mais de uma folha repetir o cabeçalho no início d

necessidade de comprovação da aprovação das contas preencher o quadro abaixo e
a data da aprovação das contas para poder contar os prazos da Tabela de Temporalidade de Documentos;

necessidade de comprovação de aprovação das contas o quadro 

no Poder Executivo: 

o órgão/entidade deve ter atualizada 

A cada atualização da Comissão o nome de todos os membros devem ser publicados; 

deve selecionar os conjuntos documentais 
estabelecidos na Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder 

formulário disponível em: 

odelo de Listagem de Eliminação comentada (disponível em 

preenchimento de todos os campos; 

devem estar arquivados no Sistema de Protocolo na 
para não serem computados na taxa de congestionamento de documentos do 

a relação dos números de protocolo (NUP) dos documentos/processos que serão 
para eliminação não for disponibilizada no 

no início das demais folhas; 

 

preencher o quadro abaixo e verificar 
da Tabela de Temporalidade de Documentos; 

 

necessidade de comprovação de aprovação das contas o quadro não precisa constar na 



 
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 CGD realizar a conferência da listagem: cgd@seplag.mt.gov.br ; 
 

4. Quando a Listagem estiver em conformidade, convocar reunião da Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos do Órgão/ Entidade para aprovação da 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 Coordenadoria de Gestão de Documentos) 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 ___/___/___. 


