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GESTÃO DOCUMETAL

DEMANDA CUSTOMIZADA
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ARQUIVAMENTO
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Arquivamento

“ Operação que consiste na guarda de documentos nos seus 

devidos lugares em que equipamentos que lhe forem próprios e 

de acordo com um sistema de ordenação previamente 

definidos”. ( PAES, 2004,p.52)
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Sistemas de Arquivamento:

Direto: é aquele em que a busca do documento é feita de 

diretamente no local onde se acha guardado.

Indireto: é aquele em que, para se localizar um documento 

é preciso antes consultar um índice ou um código.
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O arquivamento de documentos deve se feito de acordo 

com plano de classificação das atividades meio e fim.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO/SETOR: DATAS-LIMITE

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO

N° CAIXA

LOCALIZAÇÃO

PRAZO DE GUARDA DESTINAÇÃO FINAL 

CORRENTE INTERMEDIÁRIO

OBSERVAÇÕES:

ANO DE DESTINAÇÃO:

ETIQUETA- ANEXO VIII ( Manual do PROGED) 
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ARQUIVAMENTO DE ACORDO COM O PCD
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ARQUIVAMENTO DE ACORDO COM O PCD
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ARQUIVAMENTO DE ACORDO COM O PCD
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Após cumprirem suas finalidades (administrativas, jurídicas, 
técnicas) os documentos deverão ter sua 
situação atualizada no Sistema Eletrônico de Protocolo(SEP), 
quando do arquivamento:

 Analisar se o processo/documento cumpriu seus prazos de 
guarda na fase corrente definidos na Tabela de Temporalidade 
de documentos;

 Analisar se o processo possui o despacho de arquivamento 
emitido pelo setor  interessado.
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ELIMININAÇÃO DE DOCUMENTOS



13

Eliminação de Documentos: Legislação

 Lei Federal n° 8.159, de 1991: Art. 9º A eliminação de 
documentos produzidos por instituições públicas e de 
caráter público será realizada mediante autorização da 
instituição arquivística pública, na sua específica esfera 
de competência. 

 Procedimentos de eliminação de acordo com a 
Resolução CONARQ n° 40, de 09 de dezembro de 
2014. 
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Eliminação de Documentos: Procedimentos

 Solicitar certidão de quitação das contas do órgão ou entidade 
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para os 
casos de documentos que dependem de aprovação das contas;

 Analisar na certidão o ano em que as contas do exercício foi 
aprovado pelo TCE-ES;

 Verificar a situação de ações judiciais encerradas ou em curso, 
para que se possa dar cumprimento os prazos prescricionais e 
precaucionais previstos na Tabela de Temporalidade; 

 Elaborar “Listagem de Eliminação de Documentos.
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Registrar em ata de reunião da Comissão Setorial de Avaliação de 
Documentos (CADs) aprovando a referida listagem de eliminação de 
documentos; 

 Selecionar, por meio de critérios qualitativos e quantitativos, um 
quantitativo de até 5% da documentação a ser eliminada, como 
amostragem.;

 Autuar processo de eliminação contendo toda a documentação relativa 
aos procedimentos adotados, incluindo a anuência do gestor do órgão; 

Eliminação de Documentos: Procedimentos
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 Encaminhar ao Arquivo Público para apreciação e aprovação do Diretor 
  Geral; 

  Publicar no Diário de Imprensa Oficial-DOE/ES o “Edital de Ciência de 
Eliminação de Documentos”, estipulando prazo entre 30 e 45 dias para 
que possíveis interessados possam solicitar cópias ou a retirada de 
peças de processos a serem eliminados; 

Eliminação de Documentos: Procedimentos



19

 
 
  
 

                                 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
                                 SECRETARIA /ÓRGÃO

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS  Nº XXX/2005  

O Presidente da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos, designado pela Portaria nº _____, de ___/___/___, publicada no D.O., de 
___/___/___, de acordo com Listagem de Eliminação de Documentos nº xxx/2005, aprovada pelo (titular) do(a) Arquivo Público Estadual, 
por intermédio do Ofício nº xxxx , faz saber a quem possa interessar que a partir do (30º a 45º) (escrever por extenso, entre parênteses, o 
número ordinal correspondente) dia subsequente a data de publicação deste Edital no D.O., se não houver oposição, o(a) (indicar a 
unidade orgânica responsável pela eliminação – Secretaria/órgão) eliminará os documentos relativos a (indicar os conjuntos documentais 
a serem eliminados), do período (indicar as datas-limite), do(a) (indicar o nome do órgão ou entidade produtor dos documentos a serem 
eliminados).   
 Os interessados, no prazo citado, poderão requerer a suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, 
mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Setorial de 
Avaliação de Documentos do (a) (indicar o órgão ou entidade).   

       (Local e data)   
Presidente da CADS

Eliminação de Documentos: Procedimentos
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 Não havendo objeções quanto à listagem de eliminação, 
proceder o ato de eliminação dos documentos por 
fragmentação manual ou mecânica, sob a supervisão da 
CADS, registrando-o em Relatório fotográfico a ser anexado 
ao processo; 

 Publicar “Edital de Eliminação de Documentos” em meios 
internos de comunicação do órgão e site;

Eliminação de Documentos: Procedimentos
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         ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
                SECRETARIA /ÓRGÃO

                                          EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS  Nº XXX/2005  

Aos ______ dias do mês de __________ do ano de _________, o (indicar o nome do órgão ou entidade responsável pela eliminação – 
Secretaria / órgão), de acordo com o que consta do/da (indicar a Tabela de Temporalidade de Documentos ou a Listagem de 

Eliminação de Documentos e respectivo Edital de Ciência de Eliminação de Documentos), aprovados pelo (titular) do Arquivo 
Público Estadual, por intermédio do Ofício nº xxx/2005, e publicada(o) no (indicar o periódico oficial), de (indicar a data de 

publicação da tabela ou do edital), procedeu à eliminação de (indicar a quantificação/mensuração), de documentos relativos a 
(referência aos conjuntos documentais eliminados), integrantes do acervo do(a)  (indicar o nome do órgão ou entidade 

produtor/acumulador), do período (indicar as datas-limite dos documentos eliminados).   
   

 (nome da unidade orgânica responsável pela eliminação, nome, cargo e assinatura do titular) 

Eliminação de Documentos: Procedimentos
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Documentos Permanentes

Conceituação: documentos que já cumpriram as finalidades de 

sua criação, porém, devem ser preservados em virtude do seu 

valor probatório e informativo para o Estado e para o cidadão. 
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Qual a importância em 
preservar a 

documentação???
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Importância:

• Preservação da memória institucional;

•  Registros das ações oficiais de caráter histórico;

• Promoção do conhecimento;

• Construção da História;

• Fonte de pesquisa;

• Preservação do patrimônio documental.
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Características Documentos Permanentes: 

• Valor histórico; 

• Probatório; 

• Informativo;

• Documentos que perderam a vigência;

• Valor permanente;

• Acesso público pleno.
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Documentos de valor imediato e guarda permanente:

 de criação, constituição, modificação ou extinção do órgão 

produtor (Leis, Decretos, Portarias, Resoluções);

 atos normativos que reflitam a organização e funcionamento 

do órgão (regulamentos, regimentos, normas, organogramas, 

fluxogramas);

 convênios, ajustes, acordos, termos de cooperação;

 balanços, livros-razão e livros-diário;

 atas, resoluções;
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 correspondências relativas à atividade-fim das unidades da 

Superior Administração;

 publicações oficiais e/ou co-produções;

 projetos de edificações públicas e particulares;

 projetos de infra-estrutura e equipamentos urbanos;

 documentos que firmem jurisprudência jurídica, administrativa ou 

técnica (pareceres apreciados judicial ou administrativamente e 

que possuam características inovadoras, não encontradas nos 

textos legais);
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 documentos relativos à administração de pessoal: planos 
de salários e benefícios, criação/reestruturação de 
carreiras; 

 documentos relativos ao patrimônio imobiliário;

 documentos que registrem as atividades-fim do órgão: 
planos, projetos, programas, pesquisas, relatórios anuais;

 documentos que contenham vinhetas, iluminuras, 
caligrafias especiais;

 documentos de divulgação de obras, eventos ou 
atividades desenvolvidas pelo órgão (convites, folhetos, 
cartazes);

 documentos relativos ao parcelamento do solo.
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Microfilmagem e Digitalização de Documentos

Microfilmagem: É um sistema de gerenciamento e 
preservação de informações, mediante a captação das 
imagens de documentos por processo fotográfico sendo 
juridicamente amparada.
 
A finalidade principal da microfilmagem não é a 
eliminação de documentos, mas facilitar a disseminação 
e o acesso, além de evitar o manuseio do original, 
contribuindo para a sua preservação.
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A microfilmagem permite a 
eliminação imediata do 

documento original?
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NÃO. A eliminação do documento original não pode ser feita apenas 

porque foi microfilmado. A eliminação do documento original, bem 

como de sua cópia em microfilme, dependerá de uma avaliação 

prévia que definirá seu prazo de guarda e destinação.

A eliminação de documentos, no setor público, obedece a 

procedimentos previstos na legislação arquivística específica, que 

prevê a constituição de CADs e a elaboração de Tabela de 

Temporalidade de Documentos. 

Conforme determina a legislação, caso o documento original seja 

considerado de valor permanente, não poderá ser eliminado mesmo 

havendo cópia em microfilmes.
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Legislação vigente – Microfilmagem

LEI Nº 5.433, DE 8 DE MAIO DE 1968
• Regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras 

providências.

DECRETO No 1.799, DE 30 DE JANEIRO DE 1996 
• Regulamenta a Lei n° 5.433, de 8 de maio de 1968, que regula a 

microfilmagem de documentos oficiais, e dá outras providências.
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VÍDEO - Microfilmagem
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Recolhimento de documentos permanentes 
ao Arquivo Público em sua esfera de 

atuação
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O que é????

O recolhimento é a passagem dos documentos para guarda 

permanente, por assumirem valor secundário, o que 

corresponde a afirmar uma utilidade para fins diferentes 

daqueles para os quais os documentos foram originalmente 

produzidos, assumindo interesse cultural ou para o 

conhecimento.
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Qual o Objetivo???

O objetivo do recolhimento é preservar e dar acesso aos 

documentos de forma contínua, resguardando a memória 

institucional, os valores culturais, sociais, educacionais e 

científicos e os elementos de prova e informação do Estado e 

do cidadão. Os documentos de guarda permanente devem ser 

recolhidos ao Arquivo Público do Estado do Município.
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Procedimentos de Recolhimento de Documentos

• A Unidade de Arquivo Setorial deve selecionar as séries 
documentais (conjunto de documentos) que cumpriram o prazo 
de guarda e que são consideradas permanentes, conforme 
disposto em tabela de temporalidade;

• A Unidade de Arquivo Setorial deve emitir Listagem de 
Recolhimento de Documentos, conforme modelo e enviá-la à 
Comissão Setorial de Avaliação de Documentos; 

• A CADs deve analisar a listagem visando aprovação ou 
reprovação;

• Em caso de aprovação a CADs deve entrar em contato com o 
Arquivo Público do Estado do Espírito Santo para proceder ao 
recolhimento dos documentos;
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• A CADs, em conjunto com o Arquivo Público, deve assinar o 

Termo de Recolhimento de Documentos, conforme modelo, 

em duas vias;

•  A CADs deve providenciar o envio dos documentos ao 

Arquivo Público devidamente acondicionados e com 

instrumento descritivo; 

• Em caso de reprovação do conjunto documental a CADs deve 

apontar as adequações à Unidade de Arquivo Setorial e 

solicitar o reenvio.
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LISTAGEM DE RECOLHIMENTO 
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INSTITUIÇÃO DE UM ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL
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COMO INSTITUIR ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL
Implantação 

Dependendo do tamanho do tamanho do município, bem como a sua estrutura 
organizacional, é possível que haja  a necessidade de criação e implantação de 
duas estruturas:

 Arquivo Central: espaço único para fazer a guarda dos documentos 
intermediários produzidos pelos órgãos do Executivo Municipal. 

 Arquivo Público Municipal: Instituição responsável pelos conjuntos de 
documentos permanentes acumulados por órgãos dos poderes executivo e 
legislativo, no âmbito da administração municipal direta ou indireta
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COMO INSTITUIR ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL
Implantação 

 O atributo “municipal” tem, em primeiro lugar, o sentido de “originário do poder público 
municipal”, isto é, refere-se aos órgãos que exercem, na base da organização estatal 
brasileira, os poderes executivo e legislativo. 

 São municipais os documentos produzidos, recebidos e acumulados pela Prefeitura e 
pela Câmara de Vereadores no desempenho de suas funções. A tais conjuntos 
documentais é que o arquivo municipal, como entidade administrativa responsável por 
sua custódia, tratamento e utilização, deverá, prioritariamente, dedicar-se. 

                                                                                        (Machado; Camargo,1999)
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COMO INSTITUIR ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL 
Estrutura Física 

 O Município deverá dispor de um imóvel de preferência próprio;

 O ideal é que o espaço tenha espaço suficiente para comportar os depósitos de 
documentos, bem como área de processamento técnico e espaço destinado para 
atendimento ao público.

 O imóvel  deverá ser em local longe do mar, empresas e indústrias químicas e em 
áreas livres de enchentes.
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COMO INSTITUIR ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL-
Aspectos Legais

Para instituir um Arquivo Público, os dispositivos legais são fundamentais para 
garantir o funcionamento da estrutura.

  A lei de criação definindo as atribuições , estrutura organizacional e vinculação 
administrativa, é o primeiro passo para implantação da instituição.

 A estrutura deverá ter personalidade jurídica 
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ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL 
Atribuições

O arquivo público Municipal possui as seguintes atribuições:

  Elaborar e gerenciar a política de gestão de documentos a ser 
aplicada no executivo municipal;

 Recolher de acordo com a TTD, os documentos permanentes que já 
cumpriram prazos de guarda na fase corrente e intermediária;

 Organizar e por meio de instrumentos e sistemas específicos, dar 
acesso aos usuários;

 Recolher documentos de acervos privados: famílias, personalidades, 
políticos e outros.
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NOÇÕES BÁSICAS PARA 
PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Conservação preventiva é um conjunto de ações 

estabilizadoras que visam desacelerar o processo de 

degradação dos documentos e dentre elas e para a finalidade 

proposta, destacamos a higienização, a desmetalização e o 

acondicionamento adequado dos documentos.

A desmetalização consiste em substituir os materiais 

metálicos oxidáveis por materiais plásticos ou de metal não 

oxidável.

Noções básicas para preservação de documentos 
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Noções básicas para preservação de documentos 
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Material para acondicionamento e desmetalização

Cadarço de 
algodão cru

Grampo 
trilho 

plástico

Barbante 
cru, 100% 
algodão

Noções básicas para preservação de documentos 
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A higienização deve ser feita com cuidados especiais em respeito à 

fragilidade física dos documentos, utilizando trinchas, escovas macias e 

flanelas de algodão a seco para liberá-los de poeira e de outros 

resíduos. 

Noções básicas para preservação de documentos 
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Materiais para higienização do acervo

Escova jubas

Flanelas de algodão

Pincéis

Papel 
Sufite 
Branco

Extrator de 
grampos

Noções básicas para preservação de documentos 
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Equipamentos de proteção individual (EPIs)

Para proteger e preservar a saúde dos funcionários do contato direto com a 

documentação, todos que atuarão na atividade de higienização deverão utilizar 

os seguintes equipamentos:

- Luvas descartáveis

- Máscaras descartáveis 

- Aventais (jalecos)

- Toucas descartáveis

- Óculos de proteção.

Noções básicas para preservação de documentos 
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Acondicionamento

O acondicionamento de documentos textuais deve ser feito 

em caixas arquivo de polipropileno (polionda), adequadas às 

suas dimensões e de acordo com suas características. 

Noções básicas para preservação de documentos 



54

Acondicionamento

 Para empacotar documentos, usar papel branco alcalino. Quando possível, 

evitar o uso de papéis ácidos.

 Não usar fitilho para amarrar documentos;

 Caixas e pastas usados para a guarda de documentos devem ter o tamanho 

suficiente para que os mesmos sejam guardados abertos, sem a necessidade 

de dobrá-los;

 Caixas devem ser de polionda(polipropileno corrugado) e não de papelão. 

Caixas e pastas devem ser, preferencialmente, de poliondas cristal ou 

branco;

Noções básicas para preservação de documentos 
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 Documentos de grande formato como plantas e mapas devem 

ser preferencialmente acondicionados em mapotecas, ou de 

forma a evitar que sejam dobrados;

Noções básicas para preservação de documentos 
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Fotografias em papel devem ser preferencialmente 

guardadas em jaquetas de poliéster ou envelopes de papel 

alcalino; 

Noções básicas para preservação de documentos 
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Fitas magnéticas (p. ex. VHS e K-7) não podem ser guardadas 

em contato com metal, pois podem perder registros por 

desmagnetização. Recomenda-se colocar em caixas de papel.

Noções básicas para preservação de documentos 
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Material: polipropileno corrugado       - 

polionda; cor: branco; altura: 245mm; 

largura: 350mm; profundidade:135mm; 

gramatura: 500g/m²; 

Noções básicas para preservação de documentos 
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Controle de temperatura 

O mais recomendado é manter a temperatura  próximo de 20°C e a 

umidade relativa de 45% a 50%, evitando-se de todas as formas as 

oscilações de 3°C de temperatura e 10% de umidade relativa. Para 

ambientes não climatizados o ideal é não exceder a 32°.

Noções básicas para preservação de documentos 
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Ambiente de trabalho

O ambiente deverá ser limpo, preferencialmente sem a utilização de 

materiais químicos. 

É preciso também evitar a luminosidade excessiva sobre a 

documentação, principalmente a radiação solar. 

A sala deve possuir pelo menos duas mesas de trabalho: uma para o 

tratamento dos documentos, sempre coberta de papel, o qual deve ser 

retirado diariamente após os trabalhos; outra para anotações, para 

digitação do instrumento de busca etc.

Noções básicas para preservação de documentos 
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Atividades

1- Formar duplas ou trio:     
Elaborar proposta de projeto de 
gestão de documentos para o 
Município.
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Vídeo: “ O problema não é meu”
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OBRIGADO A TODOS!!!

Contato 
Wagner Santana Bianchi

3636-6140
wagner.bianchi@ape.es.gov.br
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