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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

GABINETE/PROAF

MEMORANDO CIRCULAR Nº 26/2019 - GAB/PROAF (14.00) 
(Identificador: 202031206) 

Nº do Protocolo: 23115.005994/2019-87
São luís-MA, 20 de Fevereiro de 2019.

Ao grupo: TODOS OS CHEFES, TODOS OS SERVIDORES.

Título: Reconstituição de Processos na UFMA

Senhores Servidores,
 
Considerando as orientações estabelecidas na Portaria Interministerial
MJ/MP Nº 1.677, de 07 de outubro de 2015, que “Define os
procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no
âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal”,
compartilhamos os procedimentos referentes à ação de RECONSTITUIÇÃO DE
PROCESSOS com a finalidade de nivelarmos a informação com os servidores e
colaboradores desta IFES, visando a que o procedimento seja executado
dentro da legalidade.
Pontuamos, abaixo, um breve fluxo dos procedimentos:
 
1) Havendo desaparecimento ou extravio de processo, o servidor que primeiro
tomar conhecimento do fato    comunicará o ocorrido a sua chefia imediata.
2) A chefia mencionada no item anterior formalizará um processo e o
destinará ao gabinete da Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAF),
informando o extravio dos documentos.
OBS: Nesse processo, a chefia deverá também sugerir um servidor da mesma
unidade administrativa (não podendo ser o próprio titular do processo) para
posterior realização de reconstituição do processo extraviado. Constarão como
interessados deste processo inicial: a unidade onde está sendo cadastrado e o
titular do processo extraviado.
3) A PROAF fará a instrução do processo para as providências relativas à
apuração dos fatos nos termos estabelecidos na Portaria ora citada, no item
2.14 de seu anexo, correspondente a reconstituição do processo e
posteriormente encaminhará o processo ao Gabinete da Reitoria.
4) Obtendo o conhecimento do extravio, cabe à Reitora promover a apuração
dos fatos, por meio de sindicância ou processo administrativo, e designar,
formalmente, um servidor para proceder à reconstituição do processo, que
deverá realizar:
 

Resgate das informações e dos documentos que integravam o processo
perdido ou extraviado, solicitando, quando necessário, às unidades
administrativas por onde o processo tramitou, a disponibilização de
informações e/ou de cópias dos documentos;

 

Reunir os documentos obtidos durante a operação de reconstituição,
encaminhando à Divisão de Expediente Protocolo e Arquivo (DEPA), para
a formalização do processo a ser reconstituído;

 
 5) Em seguida, compete à DEPA:
 

 A formalização do processo sendo-lhe atribuído um novo número (NUP),
mantendo-se o número anterior (NUP do processo extraviado) como
referência;

 

A inclusão do "Termo de Reconstituição de Processo" junto aos
documentos, o qual será a primeira folha do processo reconstituído,
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devendo ser numerada, e conforme modelo da Portaria.
 

 Envio do processo reconstituído à autoridade competente que
determinou a reconstituição, para que siga seu trâmite.

 
Ressaltamos que os procedimentos a serem adotados pela UFMA na
reconstituição de processos administrativos devem ocorrer paralelamente ao
seu respectivo Processo Administrativo Disciplinar, sem prejuízo da parte
interessada, em conformidade com a orientação contida no Parecer n.
00031/2019/CCA/PFUFMA/PGF/AGU referente ao processo
23115.002692/2019-57.
 
Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato com o e-mail cpad@ufma.br
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