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GABINETE DA REITORA 

PORTARIA GR Nº 569-MR 

Dispõe sobre a implantação efuncionamento 
do processo eletrônico no âmbito da 
Universidade Federal do Maraukão. 

A REUOR.A. DA UNIVERSIDAD.E FEDERAL DO MARANHÃO, no 
uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais; 

Considerando o disposto no Decreto nº 8.539, de 08 de outubro ele 20 l 5; 
Considerando as diretrizes estabelecidas Portaria MEC n" l.042, de 4 de 

novembro de 2015; 
Considerando a obrigatoriedade de implantação do processo eletrôni .o no 

âmbito da Universidade Federal do Maranhão; 

Considerando a competência conferida pelo artigo 121, mciso XVII, do 
Regimento Geral da UFMA. 

R E S O L V E: 

CAPÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÜES GER.AIS 

ArL 1 ° Esta Portaria tem como objetivo disciplinar e regulamentar, no âmbito da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a tramitação de processos administrativos em 
meio eletrônico. 

Art. 2° O Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) é o 
sistema oficial para comunicações internas e cadastro de processos eletrônicos no âmbito da 
UFMA. 

A11. 3° Para fins desta Portaria considera-se: 

I - Assinatura eletrônica - registro realizado eletronicamente, por usuário 
identificado de modo inequívoco, com vistas a firmar documentos com sua assinatura de uso 
pessoal e intransferível, sendo reconhecidas oficialmente duas formas: 
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a) Assinatura digital - baseada em certificado digital emitido por 
autoridade certificadora credenciada na Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileiras - ICP- Brasil; e 
b) Assinatura cadastrada - baseada em previo credenciamento de 
acesso ao usuário, com fornecimento de senha pessoal e intransferível. 

II - Credenciamento de acesso - cadastro prévio do usuário para a 
utilização do SIPAC; 

III - Informação - dados, processados ou não, que podem ser utilizados 
para a produção e transmissão de conhecimento, contidos cm qualquer meio, suporte ou 
formato: 

IV - Suporte - material no qual são registradas as informações; 

V - Suporte físico - material no qual são registradas as informações e que 
não necessitam de equipamentos eletrônicos para sua leitura; · 

VI - Documento - unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato; 

Vll - Documento digital - documento codificado em dígitos binários, 
acessível por meio de sistema computacional, podendo ser: 

a) Documento nato-digital - documento criado originariamente em 
meio eletrônico; ou 
b) Documento digitalizado - documento obtido a partir da conversão 
de um documento não digital, gerando uma fiel representação em 
código digital. 

VIII - Documento eletrônico - gênero documental integrado por 
documentos em meio eletrônico. ou somente acessíveis por equipamentos eletrônicos; 

IX - Meio eletrônico - qualquer forma de armazenamento ou. tráfego de 
documentos e arquivos digitais; 

X - Digitalização - processo de conversão de documento em meio físico 
para o formato digital, por intermédio de dispositivo apropriado; 

XI - Autenticidade - qualidade da informação que tenha sido produzida, 
expedida recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

XII - Integridade - qualidade da informação não modificada, inclusive 
quanto à origem, trânsito e destino: 
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Xlll - NUP - Número Único de Protocolo; 

XIV - Processo eletrônico - conjunto de documentos digitais oficialmente 
reunidos num único processo a ser tramitado eletronicamente objetivando análise e, 
consequentemente, parecer final sobre a motivação de sua abertura. 

XV - Usuário interno - servidor, autoridade, ou colaborador da UFMA 
credenciado que tenha acesso ao SIP AC; 

CAP.ÍTULO II 
DO PROCESSO ELETRÓNICO 

Art. 4° A partir de 02 de outubro de 2017 todos os processos administrativos 
cadastrados no SIP AC tramitarão exclusivamente na forma eletrônica, vedada à utilização 
do suporte físico, ressalvada as hipóteses do artigo 5°, do Decreto nº 8.539/2015. 

Parágrafo único. Os processos administrativos em suporte físico, 
cadastrados antes da data definida no caput, observarão o disposto no artigo 16 desta 
Portaria. 

Art. 5° Os processos eletrônicos serão cadastrados por servidores e colaboradores 
da UFMA que possuam acesso autorizado ao módulo protocolo do SIPAC, através de 
usuário e senha. 

r 

§ 1" A senha é de uso pessoal e intransferível. 

§ 2º O servidor é obrigado a manter a confidencialidade da senha e o não 
compartilhamento com terceiros. 

Art. 6° O recebimento do processo eletrônico no SIPAC corresponde à 
transferência de responsabilidade do processo para a unidade destino. 

Art, 7° O processo eletrônico será composto por documentos digitais que poderão 
ser inseridos no ato do cadastro no SIP AC ou ainda, posteriormente, no decorrer da 
tramitação do processo. 

Parágrafo único - Os documentos quando inseridos no processo eletrônico 
só terão validade mediante assinatura eletrônica no ato de sua inclusão. 

Art. 8° O credenciamento da assinatura eletrônica e dos perfis de acesso serão 
fornecidos pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI, mediante solicitação da 
autoridade competente. 
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Seção I 
Dos Procedimentos Arquivísticos e Operacionais 

Art. 9° Os processos eletrônicos e os processos em meio físico deverão observar o 
disposto em normas legais e regulamentares. 

Art. 1 O Os processos deverão estar assim classificados quanto ao grau de sigilo: 

I - Ostensivo - documento cujo acesso é irrestrito aos cadastrados no 
sistema SIPAC; 

II - Sigiloso - documento classificado conforme o disposto na Lei 12.527, 
de 18 de novembro de 2011 e no Decreto Nº 7. 724, de 16 de maio de 2012. 

Art. 11 A digitalização de documentos deverá ocorrer de acordo com estas diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de A.rquivos---CONARQ. 

I - As diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Arquivos - 
CONARQ deverão ser esclarecidas, junto aos usuários, em ações orientativas. 

II - Na fase inicial da implantação do processo eletrônico serão utilizadas 
como referência as configurações de digitalização usadas nos documentos de Assentamento 
Funcional Digital - AFD da UFMA (PDF/A, pesquisável, em tons de cinza, com resolução 
mínima de 300 dpi, escala l x l , contemplando o reconhecimento de caracteres de texto nas 
imagens (OCR) e compactação sem perdas). 

UI - Documentos digitais resultantes da digitalização de originais são 
considerados cópia autenticada administrativamente; 

[V - Os documentos digitais resultantes da digitalização de cópias de 
documentos, mesmo que cópias autenticadas em cartório, terão valor de cópi_;l simples. 

V - Impugnada a integridade ou autenticidade do documento digitalizado, 
mediante alegação motivada e fundamentada de adulteração, deverá ser instaurado incidente 
para a verificação do documento objeto de controvérsia. 

Art, 12 Os interessados em formalizar processo administrativo eletrônico na 
Divisão de Expediente Protocolo e Arquivo (DEPA) deverão observar as seguintes 
diretrizes: 

I - Somente serão digitalizados documentos com no máximo 10 (dez) 
páginas. Excedendo o limite, o interessado deverá apresentar o documento em dispositivo de 
armazenamento (pen-drive, HD, CD ou similares), ficando definido que: * 
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a) O documento eletrônico a ser apresentado pelo interessado deve 
possuir a seguinte configuração: (PDF/A, pesquisável, em tons de 
cinza, com resolução mínima de 300 dpi, escala lxl, contemplando o 
reconhecimento de caracteres de texto nas imagens (OCR) e 
compactação sem perdas); 
b) O teor, autenticidade e a integridade dos documentos digitalizados 
são de responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da 
legislação cívil, penal e administrativamente por eventuais fraudes; 
e) Os documentos digitalizados· enviados pelo interessado terão 
valor de cópia simples. 

Ir - Os documentos, após a digitalização, serão devolvidos imediatamente 
ao interessado. 

ArL l3 
visualização. 

O arquivamento dos processos eletrônicos permitirá apenas a sua 

Parágrafo único. Para inclusão de novas informações ou novos 
documentos o processo deverá ser desarquivado, observados os parâmetros do artigo 
seguinte. 

Art. l 4 É de competência exclusiva da DEPA o arquivamento e desarquivamento 
dos processos eletrônicos. 

Parágrafo único. As solicitações ocorrerão da seguinte maneira: 

a) Arquivamento: o processo eletrônico deverá ser tramitado com 
direcionamento à DEPA com despacho da autoridade ou servidor 
competente solicitando o seu arquivamento; 
b) Desarquivamento: solicitação junto à DEPA através de memorando 
eletrônico, comunicação eletrônica (e-mail depa@ufma.br) ou 
requerimento do interessado. 

Art, 15 A preservação dos processos eletrônicos e dos documentos 
eletrônicos/digitais é de competência do Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI. 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. l 6 Os processos em suporte físico, cadastrados anteriormente a 02/10/2017, 
enquanto processos originais deverão ser preservados seguindo os procedimentos 
arquivísticos normais, finalizando sua trajetória com o arquivamento no Arquivo Geral ou 
no Argui vo da Contabilidade para as atividades de preservação documental até o 
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cumprimento de sua temporalidade em conformidade com as Tabelas de Temporalidade de 
Documentos da UFMA 

§ 1º O arquivamento e desarquivamento elos processos no suporte papel 
ocorrerão da forma tradicional: 

a) Arquivamento - direcionamento físico do processo à DEPA, com a 
devida movimentação eletrônica no SIPAC e registro em despacho no 
processo com a solicitação de arquivamento; 
b) Desarquivamento - solicitação junto à DEPA através de 
memorando eletrônico, comunicação eletrônica (e-mail depa@ufrna.br) 
ou requerimento do interessado. 

§ 2° Os documentos dos processos em suporte Iísico deverão, progressiva 
e gradativamente, ser digitalizados e anexados/vinculados ao processo cadastrado no SIPAC. 

CAPÍTULO UI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17 f:: vedado ao servidor divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou 
permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. nos termos da Lei 
nº 12.527/201 l. 

Parágrafo único. O desatendimento ao disposto no caput enseja a 
apuração de responsabilidade, nos termos da legislação vigente. 

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
São Luís (MA), 29 de setembro de 2017. 
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