
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET-RIO 
ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE 
PORTARIA “N” N°. 003/CET-RIO 

RIO DE JANEIRO, 18 DE NOVEMBRO DE 2022. 
 
Institui procedimento para desarquivamento 
de processos administrativos no âmbito da 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio 
de Janeiro - CET-Rio. 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 
TRÁFEGO - CET-RIO, no uso de suas atribuições estatutárias, e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar as rotinas administrativas; 
 
CONSIDERANDO a distância física do arquivo geral desta Companhia; 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Instituir procedimento para desarquivamento de processos 
administrativos com o objetivo de padronizar e tornar mais célere o processo. 
 
Art. 2º. O pedido de desarquivamento deverá ser encaminhado para CET-
RIO/PRE/DAF/CA, código nº 51693, por meio de Ofício ou Memorando, 
prioritariamente através do Sistema PROCESSO.RIO. 
 
Art. 3º. No caso de impossibilidade de acesso ao Sistema PROCESSO.RIO, o 
pedido de desarquivamento poderá ser enviado para o seguinte e-mail: 
protocolo.cet@gmail.com, juntamente com o Pedido na forma do ANEXO I, 
também disponível no sítio eletrônico da CET-Rio: https://cetrio.prefeitura.rio/; 
no caso de particular, ou em se tratando de órgãos ou entes públicos, o pedido 
deverá ser através de Ofício encaminhado ao Sr. Diretor-Presidente da CET-
Rio. 
 
Art. 4º. O pedido de desarquivamento em caráter de urgência deverá ser 
encaminhado tanto pelo Sistema PROCESSO.RIO quanto por e-mail, com o 
pedido de prioridade e com a devida justificativa para a análise da real 
necessidade. 
 
Art. 5º. O prazo para atendimento da solicitação será de, no máximo, 30 (trinta) 
dias, podendo ser prorrogado. 
 
Art. 6º. O tempo de guarda dos processos administrativos será regido pela 
tabela de temporalidade a ser publicada pela CET-Rio. 
 
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

À 

CET-RIO 

 

_______________________________________________________________, 

(Identificação do Requerente) 

solicito o desarquivamento do(s) seguinte(s) processo(s) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________ com a finalidade de 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

E-mail:    

Telefone : ( )    

 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento 
 

Rio de Janeiro, ____, de _____________ de 20 ____. 
 

 

 

 (Assinatura do Requerente) 

 


