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Niterói! Donde vem este nome suave como uma canção? Dos 
índios Caribu, da tribo dos Tamoios. Esses selvagens, que 
desconheciam a gramática, assim chamavam a grande enseada, 
que quer dizer terra escondida... Prefiro Niterói, a ‘água que se 
esconde’ que tão bem a define. Não é uma fantasia, é a imagem 
verdadeira. Em vez de se atulhar de santos e de deuses 
amortalhados, não ganhariam mais as línguas geográficas, se 
copiassem a natureza? As lendas mudam ou passam. A natureza 
é imortal. Nesse doce rincão de Niterói, ergue-se agora uma bela 
cidade, que desponta da praia...Daqui, dali, o que falta ao Rio, 
algumas alamedas de sombra. Belas ruas bem traçadas... 
 

Charles Ribeyrolles 
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RESUMO 
 

VILELA, Amanda Barbosa. Os arquivos no contexto das ações de transparência do 
Poder Executivo do município de Niterói, RJ. 2019. 231 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Informação) – Instituto de Artes e Comunicação Social, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2019. 
 
Esta pesquisa aborda a situação dos arquivos do Poder Executivo do município de 
Niterói, os profissionais, a gestão de documentos e as práticas de acesso à informação 
desenvolvida nestes arquivos, como contribuição para os debates sobre transparência 
administrativa neste município. A partir de dados coletados em pesquisas de Garcia 
(2017), observou-se que este município não conta com uma instituição arquivística 
municipal responsável pela gestão de seus documentos, apesar de ter obtido, pela 
terceira vez, nota 10 na Escala Brasil Transparente, pela Controladoria Geral da União. 
Sabendo que o Arquivo, como instrumento de gestão pública, é um pressuposto da 
transparência administrativa, é questionável que a mesma exista sem que haja uma 
gestão de documentos eficiente, arquivos organizados e o arquivo municipal 
institucionalizado, elementos fundamentais de uma política arquivística. Pergunta-se 
então, qual a situação dos arquivos do Poder Executivo do município de Niterói? Como 
um município que não possui uma política pública para seus documentos e arquivos, 
pode ser considerado modelo de transparência administrativa?  Dessa forma, o objetivo 
geral deste trabalho é discutir o papel dos arquivos municipais como requisito de 
transparência administrativa no município de Niterói e os objetivos específicos são: 
compreender os conceitos de arquivos nos municípios, gestão de documentos e políticas 
públicas arquivísticas como requisitos de transparência administrativa; apresentar 
descrever o município de Niterói a partir de sua história político-administrativa, bem 
como as suas iniciativas de sua política transparência e acesso à informação 
administrativa; identificar os arquivos do Poder Executivo Municipal de Niterói. Esta 
pesquisa caracteriza-se como qualitativa e quantitativa, aliando uma dimensão teórica a 
uma aplicada. Do ponto de vista dos procedimentos realiza-se a partir de revisão 
bibliográfica e estudo de caso de identificação dos arquivos do Poder Executivo 
municipal. Os resultados da pesquisa indicam que não há gestão de documentos nas 
secretarias municipais; os locais de guarda, nem sempre arquivos, não são adequados 
para conservar e preservar os documentos e não há procedimentos transparentes de 
acesso à informação na maioria das secretarias. Dessa maneira, apesar de a cidade 
contar com uma Política Municipal de Transparência e Controle Social, não elaborou 
uma política para seus documentos. Nesta perspectiva, somente com a implementação 
de uma política pública que priorize a criação do Arquivo Público Municipal de Niterói, 
será possível garantir uma gestão de documentos efetiva e colaborativa para uma 
sociedade mais justa, transparente e de informações acessíveis ao cidadão.  
 
Palavras-chaves: Arquivos municipais; Transparência administrativa; Gestão de 
documentos; Lei de Acesso à Informação; Políticas públicas arquivísticas; Município de 
Niterói 
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ABSTRACT 
 
VILELA, Amanda Barbosa. The archives in the context of transparency actions in 
the Executive Power of Niterói city. 2019. 231 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Informação) – Instituto de Artes e Comunicação Social, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2019. 
 
This research addresses the situation of the Executive Power archives, professionals, 
records management and information access practices developed in these archives, as a 
contribution to the debates on administrative transparency in Niterói city. Based on data 
collected in surveys of Garcia (2017), it was observed that this municipality does not 
count on a municipal archival institution responsible for the management of its 
documents, despite having obtained for the third time, note 10 in Escala Brasil 
Transparente, by the General Comptroller of the Union. Knowing that the Archive as an 
instrument of public management is a presupposition of administrative transparency, it 
is questionable that it exists without efficient records management, organized archives 
and the institutionalized municipal archive, setting up an archival policy. So what is the 
situation of the archives of the Executive Power of the municipality of Niterói? As a 
municipality that does not have a public policy for its documents, can it be considered a 
model of administrative transparency? Thus, the general objective of this work is to 
discuss the role of municipal archives as a requirement of administrative transparency in 
the municipality of Niterói. The specific objectives are: to understand the concepts of 
archives in municipalities, records management and archival public policies as 
administrative transparency requirements; present describe the municipality of Niterói 
from its political-administrative history, as well as its initiatives of its policy 
transparency and access to administrative information; to identify the archives of the 
Executive Power of Niterói. This research is characterized as qualitative and 
quantitative, combining a theoretical dimension with an applied one. From the point of 
view of the procedures, it is based on a literature review and case study of the 
identification of the archives of the municipal executive branch. The survey results 
indicate that there is no records management in the municipal secretariats; guarding 
places, not always archives, are not suitable for storing and preserving documents and 
there are no transparent procedures for access to information in most secretariats. Thus, 
although the city has a Municipal Policy of Transparency and Social Control, it did not 
elaborate a policy for its documents. In this perspective, only with the implementation 
of a public policy that prioritizes the creation of the Municipal Public Archive of 
Niterói, it will be possible to guarantee an effective and collaborative records 
management for a fairer, transparent society and information accessible to the citizen. 
 
 
 
Keywords: Municipal archives; Administrative transparency; Records management; 
Access to Public Information Act; Archival Public Policies, Niterói city. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

No Brasil, a evolução do município sofreu influências econômicas, políticas e 

sociais, de acordo com a formação da sua comunidade. Como única unidade de governo 

local, ele caracteriza-se por englobar em seu território tanto as áreas urbanas quanto as 

rurais. (BRASILEIRO, 1973, p. 3).  

Para Paupério (1959, p. 12), o Estado deve reconhecer o Município como 

autônomo, pois seus interesses são diversos ao dele, mesmo que em algumas situações 

existam interesses estaduais e nacionais envolvidos, e reitera “o Município não é criação 

legal, anterior ao Estado, é verdadeiro organismo natural.”.  

Giglio (1998) também comenta essa forte relação de proximidade entre o 

cidadão e o município, reforçando-a no sentido de cobrar de quem está mais próximo. 
Não existe, na cabeça dos indivíduos, uma clara divisão de tarefas 
entre União, Estados e Municípios (aliás, não existe nem na 
Constituição...). Na dúvida, as pessoas preferem achar que a maioria 
dos serviços é atribuição da Prefeitura, que está mais perto. E o 
prefeito, frente a demanda, tem duas alternativas: ou resolve o 
problema, ou passa por incompetente. (GIGLIO, 1998, p. 40-41). 

 

Em recente publicação, o CONARQ (2014) reforça o papel do município frente 

aos seus munícipes, pois é nele que os “cidadãos demandam mais diretamente e em 

maior volume os serviços públicos”.  

Logo, os munícipes serão sempre os maiores interessados nas questões locais, 

por sentirem diretamente os efeitos de sua organização ou não, através dos problemas 

diários de água, luz, estradas, escolas, higiene e assistência pública e etc. (PAUPÉRIO, 

1959, p. 11). 

Nesse sentido, a responsabilidade do município é muito grande, Giglio (1998, p. 

11) comenta que “o município é o lugar onde a vida se produz e reproduz.” O acesso às 

informações de todos os tipos e a consecução dos serviços públicos, é o que sustenta a 

construção da relação entre o poder público e os cidadãos, pois viabiliza o 

aperfeiçoamento das políticas públicas e aumenta a eficiência dos serviços 

governamentais.  

Além disso, é competência do poder público garantir a sua comunidade 

informações que tratam de tudo que se relaciona com o seu município: a história, dados 

sobre população, território, organização política, recursos naturais, fontes sócio 

culturais, educação, saúde, bibliotecas, arquivos, museus, associações, centros de arte, 
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teatros, cinemas, circos, etc., além de dados sobre as produções agrícola e industrial, 

turismo, eventos, costumes, esporte e lazer. Complementam-se a essas garantias, todas 

as informações que envolvam atos e fatos que provem direitos e dos cidadãos e aquelas 

que são essenciais para o esclarecimento e andamento de questões administrativas e 

jurídicas. (PAES, 1998). 

O papel dos arquivos e dos documentos públicos têm sido servir de apoio 

administrativo para o “funcionamento do governo e o exercício de direitos e deveres do 

cidadão.” (RODRIGUES, 2013, p. 65). 

Rodrigues (2002) comenta a dicotomia do papel do arquivo perante a sociedade, 

podendo o primeiro ser visto como uma instituição que atua tanto para preservar a 

memória, como para servir à administração. 
A origem e a formação dos arquivos públicos refletem uma dualidade 
de perspectivas: a gestão administrativa e a função histórica. Por um 
lado atendem a finalidade de preservar os direitos da instituição que os 
produziram, atuando como memória de onde se extraem as 
informações essenciais para a revisão de antecedentes necessários as 
suas rotinas. Por outro, constituem fontes inesgotáveis para a 
elaboração da história e espaço de socialização da cultura. 
(RODRIGUES, 2002, p. 24). 
 

O arquivo não deve ser apenas visto pelo seu segundo papel, aquele de “espaço 

de custódia de documentos históricos”. Seu espaço deve ser o mesmo ocupado por 

órgãos estratégicos na estrutura governamental, devendo 
estar posicionado no centro decisório, o mais próximo possível do 
chefe Executivo, como, por exemplo, vinculado ao Gabinete do 
prefeito, à Casa Civil ou à secretaria responsável pelo seu 
planejamento e pelas ações estratégicas de governo. Isto se justifica 
pelo fato de serem estes os órgãos responsáveis pela articulação e 
coordenação do processo de planejamento, execução e gestão de 
projetos e programas estratégicos, de forma integrada com os demais 
órgãos e entidades da administração pública municipal. (CONARQ, 
2014, p. 24). 

  
Entretanto, a administração pública não dá aos arquivos o seu devido lugar de 

importância quando o assunto é informação governamental, sobretudo nos municípios.  

A cartilha do CONARQ (2014), expressa legalmente o que a inexistência de um 

arquivo institucionalizado pode ocasionar na estrutura da administração local. 
Uma vez que é na esfera municipal que os cidadãos estão 
cotidianamente em contato com o poder público, a ausência de um 
arquivo público municipal representa não só uma desarmonia em 
relação à Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991, mas principalmente um 
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óbice à garantia de efetividade dos preceitos constitucionais 
regulamentados pela Lei n.12.527, de 2011. (CONARQ, 2014, p. 8). 

 
Além das referidas leis - Lei Nacional de Arquivos e Lei de Acesso à 

Informação, respectivamente - outras leis também são descumpridas quando um 

município não possui um arquivo institucionalizado, como a Constituição Federal de 

1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Essa situação representa “a ausência de gestores públicos comprometidos com 

uma administração eficiente, eficaz e transparente dos documentos gerados e 

acumulados pelo poder público municipal.” (CONARQ, 2014, p. 21). 

Rodrigues (2013) afirma que a gestão de documentos, no cenário atual, torna-se 

primordial para os cidadãos e os governos, visto que temos presenciado um aumento da 

produção de documentos, das ações governamentais, da necessidade de informação e do 

avanço da tecnologia. Para a autora, somente essa gestão pode assegurar a 

“racionalidade, eficiência e transparência administrativa.” (RODRIGUES, 2013, p. 65).  

De acordo com Silva (2011), o termo “transparência” faz parte de uma “nova 

contabilidade pública” e a aderência dos governos à democracia tem promovido mais 

acesso às atividades governamentais, entre elas: o acesso às informações sobre como 

têm sido feita gestão pública e como atuam seus gestores, a política fiscal e a abertura à 

democracia participativa. Além disso, 
incentiva o comportamento voltado para o espírito público e inibe a 
ação dos que se julgam donos da informação, fornece informações de 
apoio à decisão dos administradores tanto em relação à redução dos 
custos de monitoramento das ações como à promoção de melhorias na 
governança corporativa dos governos. (SILVA, 2011, p. 350).  
 

Silva (2011) comenta que no Brasil a transparência tornou-se para os “tomadores 

de decisão” uma forma de comprovação de sua “competência administrativa” e 

“obtenção de certificados dos Tribunais de Contas como uma espécie de salvo-conduto” 

para processos eleitorais.  O ser transparente tem sido associado a “ações de curto 

prazo”. Essa associação também explica a relação da transparência com a 

responsabilidade fiscal, baseada nos instrumentos que compõe a Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, conhecida também como Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). São eles: o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilidade.  

Nesse sentido, o governo é obrigado a informar ao cidadão a situação da gestão 

pública.  



19 

 

Margareth Silva (1997) discutiu a questão da dificuldade de acesso à informação 

nos arquivos fluminenses, focando nos seus principais problemas: a desorganização, a 

inexistência de práticas de gestão de documentos e o número reduzido de arquivos 

municipais. Essa reflexão mostra que, há vinte anos, o número de instituições 

arquivísticas municipais já não era satisfatório. A autora, em seu artigo que trata das 

dificuldades na elaboração do Guia de Patrimônio Documental do Estado do Rio de 

Janeiro, define bem a forma de tratamento que costumam receber. 
[...] muitas vezes não existe na estrutura administrativa, e, quando a 
integra, são arquivos setoriais, de uma determinada secretaria ou setor 
da instituição, havendo, mesmo em prefeituras, poucos arquivos 
centrais. Como não é considerado informação para implementar 
políticas e projetos, são tratados como papéis que se acumulam para 
dificultar a vida dos dirigentes, funcionários e cidadão, ou ainda como 
peças museológicas de interesse restrito. (SILVA, 1997, p. 15). 
 

Silva (1997) já alertava para os problemas gerados pela não institucionalização 

de arquivos municipais. Para a autora, o futuro da documentação do século XX seria 

sombrio se não fosse imperativo “trabalhos de organização e conservação de 

documentos através de arquivos municipais”.  
Corre-se o sério risco de perda irrecuperável de conjuntos 
documentais relevantes, que encontram-se dispersos e sem garantias 
de preservação. A proposição de criar arquivos municipais assenta-se 
na necessidade de permitir a disseminação e a publicização da 
informação governamental. (SILVA, 1997, p. 18). 

 

As dificuldades expressas em diversos textos e artigos sobre a questão da 

dimensão continental do Brasil e a sua “complexa rede de serviços arquivísticos” não 

pode ser uma desculpa para que de um total de 5.570 munícipios existentes, poucos 

tenham um arquivo municipal institucionalizado. Segundo notícia publicada no Portal 

Federativo da Secretaria de Governo em 08 de dezembro de 2014, “apenas 3% dos 

municípios possuem arquivos [...]. A legislação determina que todo município tenha um 

espaço de guarda e preservação dos documentos que contam a história da cidade e da 

sua população, mas a realidade é que dos 5.570 municípios brasileiros, 97% não 

possuem arquivos”. (GOVERNO..., 2014). 

Sem um arquivo público, não há como garantir que parte do patrimônio 

documental da cidade se perca. 
Pela Constituição de 1988, ao tratar do direito ao acesso à informação 
como direito fundamental, [...] todos têm direito de receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, de interesse coletivo 
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ou geral, que devem ser prestadas no prazo da lei. Ainda, a Carta 
Política brasileira estabelece que cabem à administração pública a 
gestão da documentação governamental e as providências para 
franquear a sua consulta. (CONARQ, 2014, p. 7). 

 
É incontestável que a falta da gestão dos documentos públicos traz diversos 

problemas administrativos e sociais: dificulta a tomada de decisões, torna o atendimento 

ao cidadão precário e impossibilita visões futuras relacionadas a questões estratégicas. 

Com isso, o “mundo perfeito dos arquivos”, fica cada vez mais distante da realidade 

brasileira, pois não há controle total da produção de documentos públicos.  
Os órgãos públicos brasileiros ainda se caracterizam por uma 
produção e acumulação descontrolada de documentos, situação que se 
agrava com a introdução das tecnologias aplicadas aos processos de 
trabalho. As novas questões que se apresentam para a área têm levado 
os pesquisadores a refletir mais profundamente sobre o estatuto do 
documento como condição para a tomada de decisões sobre o seu 
tratamento e gestão. (RODRIGUES, 2013, p. 65). 
 

A ausência de gestão dificulta também a implantação da Lei de Acesso à 

Informação (LAI) nos municípios, pois a falta da figura do arquivo municipal e de 

políticas de gestão de documentos, não permite que haja organização da informação e 

nem a sua acessibilidade. (CONARQ, 2013). 

 A LAI destaca o dever do Estado como provedor de acesso à informação, do 

direito do cidadão a esse acesso e que o mesmo deverá ser feito através de 

“procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão” (BRASIL, 2011b). Expressa o papel dos órgãos e entidades públicas pela 

responsabilidade em gerir de forma transparente a informação, bem como a sua 

proteção, seja ela sigilosa ou não. 

A LAI evidencia também a importância da informação para o cidadão e o 

Estado. Informação esta que é determinante para a obtenção de direitos, cumprimento 

de deveres e consecução de atividades e decisões. Percebe-se que, somente com a 

institucionalização de um arquivo e uma efetiva gestão de documentos, essas ações 

poderão ser concluídas. 
Nessa perspectiva, somente um programa de gestão documental e de 
arquivos bem estruturado permite a definição dos requisitos que 
garantam a necessária rapidez na localização de documentos e 
informações exigidas para o cumprimento da legislação em vigor, 
conferindo eficácia e eficiência para melhor funcionamento da 
administração pública em sua rotina diária de tomada de decisões, 
estreitando os laços entre governo e comunidade. (RODRIGUES, 
2013, p. 69). 
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O Guia de Patrimônio Documental do Estado do Rio de Janeiro (1997), indica 

locais que abrigam acervos arquivísticos na cidade de Niterói. Entre eles estão os que 

pertencem ao Arquivo da Câmara Municipal e ao Arquivo Geral da Prefeitura 

Municipal. Na época da sua publicação, os entrevistados declararam que esse arquivo 

geral possuía documentos a partir do ano de 1860 e que os assuntos envolviam atos 

administrativos, documentos da Guarda Municipal da cidade, material e patrimônio, 

obras, orçamento e finanças, tributos e etc.  Este último, apesar de estar listado na 

publicação, não possui atualmente uma posição entre as secretarias e as autarquias da 

prefeitura listados. (IDENTIFICAÇÃO..., 2018).O Arquivo Geral encontrava-se 

parcialmente organizado, porém foi relatado que houve perda de documentos por ação 

de água e inseto. 

Já o arquivo da Câmara Municipal, conhecido como Arquivo Administrativo e 

Pesquisa Divaldo Aguiar Lopes, acumula documentos a partir de 1819, dos mais 

variados assuntos como: atos administrativos, leis municipais, obras públicas, 

patrimônio histórico, pessoal, informações de vereadores, contas, tributos e etc.  

Em publicação mensal da Câmara (2018), pode-se ter algumas informações 

relevantes. O responsável pelo acervo é técnico em arquivos e funcionário há 35 anos da 

Câmara, estando a frente do setor há 10 anos. Ele comenta que o processo de 

digitalização já foi iniciado e que muitos documentos que compreendem o ano de 1947 

a 2017 já podem ser consultados por computador. O acervo físico é distribuído em 482 

metros quadrados e abriga 
aproximadamente, 2.3 milhões de documentos, sendo 11.492 deles 
considerados de altíssimo valor histórico, o arquivo é o registro de 
uma época. Localizado no subsolo do prédio histórico, passa 
despercebido pela maioria dos visitantes da Câmara. (CÂMARA, 
2018). 
 

Em pesquisa  feita em 08 de maio de 2018 no Cadastro Nacional de Entidades 

Custodiadoras de Acervos Arquivísticos (CODEARQ), foi localizada a Fundação de 

Arte de Niterói, vinculada à Secretaria de Municipal de Cultura de Niterói. A mesma 

disponibiliza algumas informações como: endereço, telefone, e-mail, ano de criação, 

vinculação administrativa, horário de atendimento e condições de acesso aos 

documentos. Sobre esta última informação, salienta que existe restrição de acesso aos 

documentos, que estão em fase de organização, precisando de autorização para acessá-
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los. Descreve seu acervo em coleções e fundos arquivísticos, basicamente fotográficos, 

formado por compra, doação ou produção própria e ainda 

em suportes diversos, contendo, negativos de vidro, celulose, poliéster 
e ampliações em diversos formatos. O referido acervo representa um 
importante mosaico da vida social de Niterói, notadamente da 
primeira metade do século passado, além de atestar a evolução do 
processo fotográfico. (CODEARQ, 2018). 
 

Sobre sua missão, expõe que seu objetivo é  

Incentivar medidas, planos, programas e projetos que visem ao 
desenvolvimento e aprimoramento artístico nos campos da música, da 
dança, do teatro, da literatura, da poesia e manifestações culturais, 
bem como à preservação e aumento das coleções dos museus e ao 
desenvolvimento de sua ação educativa e cultural; além da formação e 
aprimoramento de profissionais e à gerência de atividades dos órgãos 
que a constituem, de forma a propiciar a participação do público e da 
classe artística no desenvolvimento das artes em Niterói. (CODEARQ, 
2018). 
 

Sobre a existência de um arquivo municipal na cidade, foram solicitadas 

informações à Prefeitura Municipal de Niterói, através de e-SIC por Nádia Garcia 

(2017). A autora desenvolveu estudos no âmbito do referido projeto 

JCNE2015/FAPERJ, sob orientação de Ana Célia Rodrigues e as respostas reafirmam a 

inexistência de um arquivo municipal na cidade. 
Não existe um Arquivo Geral. A Secretaria Municipal de Governo é 
a responsável por arquivar todas as publicações do Diário Oficial do 
Município. A Secretaria Municipal de Administração é responsável 
pela gestão dos documentos pessoais e funcionais dos servidores da 
Prefeitura. Os órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Niterói 
são responsáveis pelo arquivamento de seus próprios processos 
administrativos. Não há um setor especifico responsável pela gestão 
de documentos da Prefeitura, cada órgão ou entidade é responsável 
pela gestão de seus documentos. (GARCIA, 2017, p.118, grifo nosso). 
 

 
   Essas informações vão em sentido totalmente contrário ao que está exposto nos 

dois artigos da Lei Orgânica do Município de Niterói. Em seu artigo 13º, inciso III, 

expressa que é atribuição do município: “proteger os documentos, as obras e outros bens 

de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e 

os sítios arqueológicos” e no artigo 243, inciso II, expressa a 

 
garantia da preservação do modo de vida das suas comunidades, dos 
bens constituídos de valor histórico e cultural para o Município, das 
paisagens e bens naturais que sejam marcos referenciais das 
comunidades e de suas origens, dos bens móveis e imóveis de valor 
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histórico e artístico, da documentação escrita, oral e audiovisual e 
quaisquer marcos simbólicos materiais e imateriais, inclusive 
arqueológicos, que não poderão ser destruídos ou prejudicados, nem 
mesmo em nome do desenvolvimento e progresso, que sempre 
deverão ser harmônicos com a preservação cultural. (NITERÓI..., 
1990, grifo nosso). 
 

Observa-se que, comparando os dados apresentados no Guia do Patrimônio 

(1997) e a legislação citada, não há conformidade entre eles. Outro ponto a ser 

destacado na mesma Lei é que não há referência à existência de um local destinado a 

proteção destes documentos. Também não foi localizado o cargo de Arquivista ou 

similar no Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura. (NITERÓI..., 2000). Logo, é 

preciso verificar quem são os profissionais que atuam na organização dos arquivos da 

Prefeitura. 

Portanto, é preciso que se conheça o conjunto de documentos do município de 

Niterói e em que condição ela se encontra, sobretudo para compreender como a questão 

arquivística se coloca no debate sobre transparência e acesso à informação no 

município. A escolha dos arquivos do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de 

Niterói como campo empírico, envolve diversos fatores.  

O primeiro está no fato do município de Niterói fazer parte da região de estudo 

do projeto JCNE2015/FAPERJ, anteriormente citado, e ser considerado, dentre as 

demais cidades da região Metropolitana do Rio de Janeiro, uma das mais desenvolvidas 

deste Estado e do Brasil, ostentando diversos índices positivos em relação a isso. Dentre 

eles, encontra-se o maior IDH (índice de desenvolvimento humano) estadual segundo a 

ONU em 2010 e, segundo publicação no Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 

neste mesmo ano, o sétimo entre os municípios.  

A publicação da Agenda 21 Niterói (2011) ressalta outros dados, como “a 12ª 

posição entre as cem melhores cidades brasileiras para negócios e a primeira em 

inclusão digital no estado”, pois a cidade é considerada um dos principais centros 

financeiros, comerciais e industriais do Estado do Rio de Janeiro.  

Outro ponto diz respeito aos seus longos anos de existência. Niterói é uma 

cidade bem antiga, sendo a ocupação de seu território datada do início do século XVI 

pelo índio Araribóia e sua tribo. A posse das terras deu-se alguns anos depois da sua 

ocupação, em 22 de novembro de 1573, dia e mês que ainda hoje se comemora o 

aniversário da cidade. (WEHRS, 1984). São mais de 400 anos de história, o que deve 
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ser levado em consideração em relação ao papel que esse município ocupa no panorama 

histórico brasileiro. 

Outro dado reflete a importância da cidade como centro histórico-cultural do 

país onde “destacam-se a Vila de Pescadores (Jurujuba), as fortalezas e o Museu de Arte 

Contemporânea de Niterói (MAC), obra de Oscar Niemeyer e atual símbolo de Niterói.” 

(AGENDA 21..., 2011, p. 31).  

Dentre esses motivos é importante não esquecer que a cidade abriga desde 1960 

a Universidade Federal Fluminense, instituição que foi umas das primeiras no país a 

criar o curso de Arquivologia em 1978, segundo Tanus e Araújo (2013, p. 91). Esta 

situação de proximidade acadêmica poderá contribuir com reflexões e práticas a 

respeito da importância dos arquivos municipais. 

O comprometimento da cidade com questões de transparência administrativa 

também precisa ser destacado e pode vir a propiciar discussões futuras acerca da 

importância dos arquivos municipais. São elas: a regulamentação da Lei de Acesso à 

Informação através do Decreto nº 11.742/2014 e da Lei Municipal nº 3.084/2014, 

existência de portal da transparência, de um Conselho Municipal de Transparência e 

Controle Social e de uma Política Municipal de Transparência através da Lei nº 

3.188/2015, de Serviços de Informação ao cidadão, físico e virtual (SIC, e-SIC).  

Destaca-se ainda que a cidade de Niterói obteve, pela terceira vez, nota 10 na 

Escala Brasil Transparente, pela Controladoria Geral da União.  

A menção aos arquivos e/ou patrimônio documental na Lei Orgânica Municipal 

estão expressos nos artigos 13º e 243º da mesma, já citados nos parágrafos anteriores. 

Ressalta-se que, na resposta ao Requerimento do e-SIC, enviado por Garcia (2017), o 

arquivo público municipal, a política municipal de arquivos e a legislação arquivística, 

foram dados como inexistentes pela Prefeitura. O mesmo ocorre com os instrumentos de 

gestão de documentos.   

A partir deste cenário, pergunta-se: Qual a situação dos arquivos do Poder 

Executivo do município de Niterói? Como um município que não possui uma política 

pública para seus documentos e arquivos, pode ser considerado nota 10 em 

transparência administrativa pela CGU?  

Considerando que a cidade de Niterói não possui uma política para seus 

documentos, é importante investigar como se encontram estes arquivos do Poder 
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Executivo de Niterói, os profissionais que nele atuam, os procedimentos de gestão de 

documentos e as práticas de acesso a informações realizadas dentro dessa perspectiva. 

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é discutir o papel dos arquivos do 

Poder Executivo no contexto das políticas de transparência e acesso à informação do 

município de Niterói e os objetivos específicos são: compreender os conceitos de 

arquivos nos municípios, gestão de documentos e políticas públicas arquivísticas como 

requisitos de transparência administrativa; descrever o município de Niterói e sua 

política transparência e acesso à informação; identificar os arquivos do Poder Executivo 

Municipal de Niterói, bem como os profissionais que estão inseridos neste contexto.  

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, este trabalho foi dividido em cinco 

seções. Na primeira seção, Metodologia, serão apresentados a qualificação da pesquisa, 

bem como os procedimentos e instrumentos utilizados. A segunda seção apresenta um 

breve histórico dos municípios no Brasil, além da relação dos mesmos com seus 

arquivos. Também serão trabalhados os conceitos das instituições arquivísticas e do 

arquivo municipal. A terceira seção trata das políticas públicas arquivísticas, gestão de 

documentos e da transparência administrativa de modo criar relações entre eles que 

justifiquem a importância do papel do arquivo municipal.  

Na quarta seção serão apresentados os dados históricos, políticos e administrativos, 

o Poder Executivo e a política de transparência administrativa da cidade de Niterói. Na 

quinta seção serão apresentadas a pesquisa de campo, os resultados e a análise desses 

dados coletados, apresentando assim um panorama da situação dos arquivos do Poder 

Executivo do município de Niterói.  

Assim, esta pesquisa aborda a situação dos arquivos do Poder Executivo, os 

profissionais, a gestão de documentos e as práticas de acesso à informação desenvolvida 

nestes arquivos, como contribuição para os debates sobre transparência administrativa 

no município de Niterói. Trata-se de projeto de dissertação de mestrado, desenvolvido 

na Linha 2 - Fluxos e Mediações Sócio-técnicas da Informação do Programa de Pós-

graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense 

(PPGCI/UFF), recorte temático do projeto de pesquisa “Gestão de documentos, 

arquivos e acesso à informação: identificação dos requisitos da transparência 

administrativa nos municípios da Grande Rio”, financiado pelo Programa Jovem 

Cientista do Nosso Estado, JCNE2015/FAPERJ e coordenado pela Prof. Dra. Ana Célia 
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Rodrigues, integrando a produção científica do Grupo de Pesquisa Gênese Documental 

Arquivística, UFF/CNPq. 
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2 METODOLOGIA 
 
2.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa social pode ser classificada como: quantitativa; quando se isola a 

causa e o efeito, quando há medições, quantificações, criação de planos ou formulação 

de leis e; qualitativa quando fatores como crenças, valores, atitudes, opiniões, 

fenômenos, fatos e processos são considerados; ou ainda das duas formas, quando inclui 

ambos aspetos. (BRAGA, 2007).  

Sobre a combinação desses dois tipos de pesquisa, Minayo (2008) salienta que 

essa decisão não é feita pelo pesquisador, pois depende da característica da pesquisa e 

do objeto que será tratado. Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa pode ser 

caracterizada como exploratória, pois segundo Kauak; Manhães e Souza (2010) ela 
objetiva a maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito, 
ou à construção de hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 
problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 
compreensão. Assume em geral as formas de pesquisas bibliográficas 
e estudos de caso. (KAUAK; MANHÃES E SOUZA, 2010, p. 28).  

 
 Já do ponto de vista dos procedimentos técnicos, pode ser considerada 

bibliográfica, pois foi elaborada “a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, material disponibilizado 

na internet” e um estudo de caso, “quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento.” 

(KAUAK; MANHÃES E SOUZA, 2010, p. 28-29). 

Dessa forma, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e quantitativa, 

aliando uma dimensão teórica a uma aplicada, que se desenvolvem a partir do 

levantamento bibliográfico e da revisão de literatura sobre os temas: munícipios, 

arquivos municipais, políticas públicas arquivísticas, gestão de documentos, 

transparência administrativa e acesso à informação e levantamento de dados sobre o 

município de Niterói: seus dados históricos, bem como político-administrativos, os 

arquivos do Poder Executivo e suas iniciativas em relação a transparência 

administrativa. Também foram coletados dados nos sites institucionais da CGU, da 

Administração Municipal de Niterói e dos relatórios da Escala Brasil Transparente 

(CGU), entre outubro de 2017 e abril de 2019 . 
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Nesta perspectiva, este trabalho discutirá o papel dos arquivos municipais como 

requisito de transparência administrativa no município de Niterói. 

  

2.2 Procedimentos metodológicos  

 

Podem-se dividir os procedimentos metodológicos adotados em duas etapas. A 

primeira compreende a elaboração do marco teórico, desenvolvidos em três seções onde 

foram feitas as discussões sobre os principais conceitos que fundamentam da pesquisa. 

Entende-se que, não se pode tratar dos arquivos municipais como requisito de 

transparência administrativa e de acesso à informação, sem mencionar o histórico e a 

formação dos municípios no Brasil, bem como os arquivos e os arquivos municipais, 

além da importância da gestão de documentos e das políticas públicas arquivísticas. 

Dessa maneira, confirma-se a importância do arquivo municipal como instrumento para 

a administração pública e como patrimônio de seu município.  

 A segunda etapa trata do marco empírico da pesquisa. Nestas seções identificou-

se o município de Niterói, o Poder Executivo e seus arquivos e suas iniciativas de 

transparência administrativa, visto que a cidade não possui um arquivo municipal, nem 

política pública arquivística, mas é considerada modelo nacional de transparência 

administrativa.  

 Para identificação dos arquivos do Poder Executivo foi elaborado primeiramente 

um quadro de estudos de elementos de identificação dos arquivos, a partir de 

publicações que tratam do tema, propondo modelos metodológicos de coleta de dados. 

Foram analisados: o Guia do Patrimônio Documental do Estado do Rio de Janeiro 

(1997), Como implantar arquivos municipais, de Ana Maria de Almeida Camargo e 

Helena Corrêa Machado (2000), o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de 

Acervos Arquivísticos- CODEARQ (2008), a Norma Internacional para Descrição de 

Instituições com Acervo Arquivístico- ISDIAH (2009) e os instrumentos utilizados nas 

dissertações de Mestrado de Leandro Pinheiro de Carvalho (2015) e de Juliana Loureiro 

Alvim Carvalho (2017). 

- Guia do Patrimônio Documental do Estado do Rio de Janeiro, publicado em 

1997 pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Tem como objetivo 

“identificar os arquivos e seus respectivos acervos, possibilitando um diagnóstico sobre 

inúmeros problemas dos arquivos brasileiros.” (SILVA, 1997, p. 11). Pode ser 
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considerado o primeiro trabalho do APERJ que tornou acessíveis os acervos de 

documentação permanente em cartórios, fóruns, igrejas, dioceses, prefeituras, câmaras, 

arquivos municipais, bibliotecas, museus, casas de cultura, indústrias, sindicatos, 

escolas e pessoas físicas. Constituiu-se de 37 municípios do Estado do Rio de Janeiro 

(não foram todos os existentes) considerando como critérios de escolha a antiguidade, a 

relevância histórica e a disponibilidade de atendimento da equipe por parte do 

responsáveis pelos acervos. 

- Como implantar arquivos municipais, de Ana Maria de Almeida Camargo e 

Helena Corrêa Machado, publicado em 2000. Faz parte do “Projeto como fazer” que 

compreende uma série de oficinas de trabalho de temas arquivísticos, tanto teóricos 

quanto metodológicos e operacionais. Pretende aperfeiçoar profissionais da área e o 

difundir os seus conhecimentos básicos. Constitui-se, então, de um manual que objetiva 

fornecer aos municípios brasileiros um patamar básico para a 
implantação de arquivos, apresenta indicações que permitem, uma 
política consequente em relação aos documentos produzidos, 
recebidos e acumulados pelo poder público municipal. (CAMARGO, 
MACHADO, 2000, p. 11).  
 

- Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos 

Arquivísticos (CODEARQ), instituído em 2008 pela Resolução n. 28 do CONARQ. 

Tem por objetivo tornar possível a identificação de cada entidade custodiadora de 

acervos arquivísticos no Brasil. Disponibiliza no site do CONARQ dados sobre a 

instituição após seu cadastramento e fornecimento de informações no CODEARQ. 

- ISDIAH: Norma Internacional para descrição de instituições com acervo 

arquivístico, publicada em 2009 pelo Conselho Internacional de Arquivos. Apresenta 

regras para normalização de descrições de instituições com acervos arquivísticos de 

modo a permitir a orientação na identificação, no contato com essas instituições, no 

acesso ao seus acervos, na elaboração de diretórios de instituições, listas de autoridades 

e na produção de estatísticas de instituições que possuem acervo arquivísticos nos níveis 

regionais, nacionais e internacionais. (CONSELHO..., 2009, p. 11).  

-  Diagnóstico dos serviços arquivísticos do Poder Executivo do munícipio 

de Duque de Caxias: é uma dissertação de Mestrado defendida em 2015 por Leandro 

Pinheiro de Carvalho, fruto de uma pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação 

em Gestão de Documentos e Arquivos da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (PPGARQ-UNIRIO). A proposta deste trabalho foi realizar um diagnóstico da 
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situação arquivística deste município. Por ter o campo empírico com características 

semelhantes (são municípios da Região do Grande Rio e não possuem arquivo 

municipal institucionalizado) acredita-se que, o método utilizado poderá ser de grande 

auxílio na pesquisa a ser desenvolvida em Niterói, pois “pode-se afirmar que este 

trabalho concebeu importantíssimo modelo de questionário que pode ser aplicado para 

os mesmos fins na maioria dos arquivos municipais brasileiros.” (SANTOS; INDOLFO, 

2017, p. 11). 

- O Arquivo Público de Macaé: cenário institucional e arquivístico(2005-2016) 

- é uma dissertação de Mestrado defendida em 2017 por Juliana Loureiro Alvim 

Carvalho, resultado de uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Gestão de 

Documentos e Arquivos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(PPGARQ-UNIRIO), sob orientação de José Maria Jardim. A proposta desse trabalho 

foi identificar e analisar o cenário arquivístico e institucional do Arquivo Público de 

Macaé. Apesar de a autora analisar um arquivo municipal já existente, o que difere na 

pesquisa no município de Niterói, o instrumento utilizado nesta dissertação contribuiu 

muito para a construção do questionário para identificação dos arquivos do Poder 

Executivo de Niterói. 
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Figura. 1. Quadro de estudos de elementos de identificação de arquivos. Fonte: Elaborado pela autora. 

QUADRO DE ESTUDOS DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ARQUIVOS 
GUIA APERJ (1997) CAMARGO; 

MACHADO 
(2000) 

CODEARQ (2008) ISDIAH (2009) CARVALHO (2015) CARVALHO (2017) 
 

 
1- Identificação: data, entrevistado, 
cargo formação, tempo de atividade 
na prefeitura, tempo de atividade no 
arquivo, endereço, telefone. 
 
2- Legislação e normas (perguntas 
diretas, referentes a legislação e 
normas do arquivo em Macaé) 
 
3- Recursos Humanos: total de 
funcionários, quem exerce atividades-
fim e meio, grau de instrução dos 
funcionários do arquivo, média 
salarial dos funcionários, se há 
treinamentos, se oferece serviço ao 
Poder executivo municipal. 
 
4-Recursos tecnológicos: se possui 
computador, scanner, impressora, 
microfilmagem, se está de acordo com 
a Legislação de Microfilmagem, 
softwares, e-mail institucional, 
intranet, documentos digitalizados, 
digitalização, backups dos 
documentos digitalizados. 
 
5-Edifícios materiais: Configuração, 
ocupação eventualidades, mecanismos 
de prevenção de incêndios, sala de 
guarda. 
 
6-Características dos fundos 
custodiados: quantos fundos, datas-
limite, estágio de tratamento, espécies 
documentais, massas sem tratamento. 
 
7-Funções arquivísticas: perguntas 
sobre classificação, avaliação e 
seleção, transferência e recolhimento, 
arranjo e descrição, acesso, difusão, 
preservação e restauração. 
 
Sugestões e opiniões do entrevistado 
 

1- Identificação: 
 
- Subordinação 
administrativa; 
- Natureza; 
- Titular do órgão; 
- Responsável pelo acervo; 
- Endereço de acesso; 
- Horário; 
 
 
2- Acervo Arquivístico: 
 
- Natureza jurídica; 
- Datas-limite; 
- 
Mensuração/quantificação; 
- Estágio de organização; 
- Organização; 
- Descrição sumária do 
acervo; 
- Assuntos; 
- Instrumentos de 
recuperação da 
informação; 
 
3- Informações 
complementares 

1- Recursos 
humanos 
 

Categorias 
funcionais: 
- Protocolo e 
arquivo corrente; 
- Arquivo 
intermediário; 
- Arquivo 
permanente 
Direção e chefia; 
Treinamento; 
 
2- Recursos 
Materiais 
 
Prédio: 
localização, 
condições 
ambientais, 
utilização do 
espaço 
 
Equipamentos e 
mobiliário 
adequados para 
arquivos 

- Sigla da Instituição; 
- Nome da Instituição; 
- Endereço; 
- Cidade; 
- Estado. 
- CEP; 
- Missão Institucional; 
- Telefone; 
- E-mail; 
- URL; 
- Ano de criação; 
- Vinculação administrativa; 
- Caracterização do acervo; 
- Condições de acesso; 
- Dia e horário de atendimento; 
- Serviços de reprodução; 
- Nome e telefone do responsável 
pelo preenchimento 
 

1- Área de identificação: 
- Identificador; 
- Forma autorizada do nome; 
- Formas paralelas do nome; 
- Outras formas do nome; 
- Tipo de instituição com 
acervo arquivístico; 
  
2- Área de contato: 
- Endereço; 
- Telefone, fax, correio 
eletrônico; 
- Responsáveis para contato; 
 
3- Área de Descrição: 
- História da Instituição com 
acervo arquivístico 
- Contexto geográfico e 
cultural; 
- Mandatos/Fontes de 
Autoridade; 
- Estrutura administrativa 
- Políticas de gestão e de 
entrada de documentos; 
- Prédio; 
- Acervo arquivístico e outros 
acervos; 
- Instrumentos de pesquisa, 
guias e publicações 
 
4- Área de acesso 
- Horário de funcionamento; 
- Condições e requisitos para 
acesso e uso; 
- Acessibilidade; 
 
5- Área de serviços: 
- Serviços de pesquisa; 
- Serviços de reprodução; 
- Áreas públicas; 
 

Módulo I: Características do acervo 
arquivístico 
- Identificação do acervo: nome, órgão, 
endereço, município, UF, telefone, 
função exercida pelo responsável 
administrativo, tempo de exercício, 
formação do responsável administrativo, 
configuração do serviço arquivístico; 
- Natureza do Órgão; 
- Área de atuação; 
- Competências, estrutura interna; 
- Instalação físicas, recursos humanos e 
tecnológicos 
 
Módulo II: Procedimentos de Gestão de 
documentos realizados  
- Legislação (relativa às atividades 
desenvolvidas com os documentos); 
- Produção, Tramitação e destinação dos 
documentos  
 
Módulo III: Características do acervo 
arquivístico 
- Identificação do acervo; 
- Mensuração, quantificação e 
composição do acervo; 
- Procedimentos de preservação 
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Sendo assim, este quadro fundamentou a estruturação do “Questionário de Identificação 

dos Arquivos do Poder Executivo do Município de Niterói” abaixo. O mesmo foi 

elaborado para ser aplicado no campo empírico da pesquisa, formado por 21 secretarias, 

que representam todas as secretarias existentes na Prefeitura. O objetivo foi conhecer os 

arquivos do Poder Executivo de Niterói em relação à: identificação desses órgãos, 

natureza do acervo, a preservação e conservação dos documentos, os recursos 

tecnológicos disponíveis bem como os recursos humanos, a gestão de documentos e o 

acesso à informação. Assim, com todas as informações reunidas e a partir da 

metodologia aplicada pretende-se, como objetivo específico dessa pesquisa, verificar o 

panorama dos arquivos do Poder Executivo de Niterói e inseri-los como fundamento no 

debate da transparência administrativa neste município.  
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QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 
I. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 

 NOME DO ÓRGÃO:  
 ENDEREÇO:  
 TELEFONE: 
REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES (CITAR LEI, DECRETO QUE REGULAMENTE O ÓRGÃO): 
 
 NOME DO ENTREVISTADO: 
CARGO: 
 FORMAÇÃO: 
 E-MAIL: 
TEMPO DE ATIVIDADE NA PREFEITURA: 
DATA DO PREENCHIMENTO: 

 
II. ARQUIVO 

1. NATUREZA DO ACERVO 

QUAL O TIPO DE ARQUIVO QUE ESTÁ SOB A GUARDA? 
( ) CORRENTE  
( ) INTERMEDIÁRIO 
( ) PERMANENTE 
QUAIS AS DATAS-LIMITES?( PERÍODO ENTRE O DOCUMENTO MAIS ANTIGO E O MAIS RECENTE) 
 
QUAL O ESTÁGIO DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS? 
(  ) NÃO ORGANIZADO 
(  ) IDENTIFICADO 
(  ) ORGANIZADO PARCIALMENTE 
(  ) ORGANIZADO TOTALMENTE  
(  ) OUTROS. EXPLIQUE. 
QUAIS OS TIPOS DE DOCUMENTOS QUE ESTÃO SOB GUARDA? 
 
 

2. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 

COMO OS DOCUMENTOS SÃO ARMAZENADOS? 
(  ) CAIXA PAPELÃO 
(  ) CAIXA POLIONDA 
(  ) PASTAS SUSPENSAS 
(  ) FICHÁRIOS 
(  ) OUTROS. QUAIS? 

 
QUAL O MOBILIÁRIO UTILIZADO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS? 
(  ) ARQUIVOS/ARMÁRIOS DE AÇO 
(  ) ESTANTES DE AÇO 
(  ) ESTANTES DE MADEIRA 
(  ) ARMÁRIOS DE MADEIRA 
(  ) ARQUIVOS DESLIZANTES 
(  ) OUTRO. QUAL? 

 
O ACESSO AO AMBIENTE DE GUARDA DE DOCUMENTOS É RESTRITO? 
(  )SIM 
(  )NÃO 
 SE SIM, QUEM É O PESSOAL AUTORIZADO? 
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EXISTE PREVENÇÃO E/OU COMBATE A INSETOS, ROEDORES E MICRORGANISMOS? 
(  )SIM 
(  )NÃO 
QUAL O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS? 
(  ) ÓTIMO 
(  ) BOM 
(  ) RUIM 
(  ) PÉSSIMO 
JÁ OCORREM EVENTUALIDADES COMO: ALAGAMENTOS, INCÊNDIOS E ETC.? 
(  ) SIM  
(  ) NÃO 
SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI SIM, OS DOCUMENTOS FORAM AFETADOS?  
(  ) SIM  
(  ) NÃO  

  OS DOCUMENTOS QUE FORAM AFETADOS, PUDERAM SER RECUPERADOS? 
 (  ) SIM  
 (  ) NÃO. POR QUÊ? 
 
 
DOS MECANISMOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO ABAIXO, QUAL (IS) EXISTEM NO PRÉDIO? 
(  ) NÃO TEM  
(  ) EXTINTORES 
(  ) DETECTORES DE FUMAÇA 
(  ) MANGUEIRAS 
(  ) BRIGADA DE INCÊNDIO 
(  ) OUTROS. QUAIS? 
 
QUAL O TOTAL DE SALAS DISPONÍVEIS PARA GUARDA DO ACERVO? 
 
O LOCAL DISPONÍVEL É ADEQUADO PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS? 
(  )SIM 
(  )NÃO    POR QUÊ? 
 
NO LOCAL DE GUARDA DE DOCUMENTOS, EXISTEM OUTROS MATERIAIS? 
(  ) SIM    QUAIS? 
 
(  ) NÃO 

3. RECURSOS TECNOLÓGICOS  

QUANTIDADE  DE 
COMPUTADORES: 
IMPRESSORAS: 
SCANNER: 
OUTROS EQUIPAMENTOS? QUAIS E QUANTOS? 
 
TEM ACESSO A INTERNET? 
(  ) SIM 
(  ) NÃO 
HÁ DOCUMENTOS DIGITALIZADOS OU EM PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO? 
(  ) SIM  
(  ) NÃO  
SE SIM, QUAL O CRITÉRIO PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS? 
(  ) PRESERVAÇÃO  
(  ) SUBSTITUIÇÃO 
(  ) ACESSO 
SÃO REALIZADOS BACKUPS DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS? 
(  ) SIM   
(  ) NÃO.   POR QUÊ? 
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SÃO UTILIZADOS PROGRAMAS/SOFTWARES PARA GESTÃO DE DOCUMENTOS OU PROCEDIMENTOS 
ARQUIVÍSTICOS? 
(  ) SIM. QUAL(IS)? 
(  ) NÃO 
EXISTE SISTEMA INFORMATIZADO DE RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES? 
(  ) SIM 
(  ) NÃO 

4. RECURSOS HUMANOS 

 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 
QUAL O GRAU DE INSTRUÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS? 
ENSINO FUNDAMENTAL  (  )                                 ENSINO MÉDIO (  ) 
SERVIDORES (quantidade):                                       SERVIDORES: 
TERCEIRIZADOS:                                                     TERCEIRIZADOS: 
ENSINO SUPERIOR  (  )                                              
SERVIDORES: 
TERCEIRIZADOS:     
ÁREA DE FORMAÇÃO:               

 
III. GESTÃO DE DOCUMENTOS 

1. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 
QUAL A FORMA UTILIZADA PARA REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS?(PROTOCOLO) 
(  ) MANUAL 
(  ) OUTRA. EXPLIQUE. 
 
EXISTE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS? 
(  ) SIM 
(  ) NÃO 
SE NÃO, EXISTE ALGUM OUTRO INSTRUMENTO QUE CLASSIFIQUE OS DOCUMENTOS? 
(  ) SIM. QUAL (IS)? 
 
(  ) NÃO 
EXISTE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS? 
(  ) SIM 
(  ) NÃO 
SE SIM, O SETOR É O RESPONSÁVEL? 
(   ) SIM 
(  ) NÃO 
SE SIM, EM QUE MEDIDAS? 
 
SE NÃO, QUEM É O RESPONSÁVEL?  
 
JÁ HOUVE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS? 
(  ) SIM. ONDE FOI PUBLICADO? 
 
(  ) NÃO. POR QUÊ? 
 
OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS SÃO TRANSFERIDOS PARA O ARQUIVO GERAL COM QUE 
FREQUENCIA? 
 
(  ) SEMANALMENTE 
(  ) MENSALMENTE 
(  ) ANUALMENTE  
(  ) NUNCA 
(  ) OUTROS. ESPECIFIQUE. 
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O ARQUIVO GERAL É O RESPONSÁVEL POR RECOLHER E TRANSFERIR ESSES DOCUMENTOS? 
(  )SIM 
(  )NÃO 
SE SIM, O RECOLHIMENTO E AS TRANSFERÊNCIAS SÃO INICIATIVAS DO ARQUIVO GERAL OU 
DEMANDA DA SECRETARIA? 

 
O ARQUIVO GERAL REALIZA EMPRÉSTIMO DE DOCUMENTOS? 
(  ) SIM 
(  ) NÃO 
SE SIM, COMO É FEITA ESSA SOLICITAÇÃO? 
(  ) PELO PESQUISADOR COM A RETIRADA DO DOCUMENTO NO LOCAL 
(  ) VIA SISTEMA INFORMATIZADO E ENVIO DE DOCUMENTO POR MALOTE 
(  )  VIA SISTEMA INFORMATIZADO E O PESQUISADOR RETIRA NO ARQUIVO PESSOALMENTE 
(  ) OUTROS. EXPLIQUE. 

 
O ARQUIVO GERAL OFERECE OUTROS SERVIÇOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS? 
(  ) SIM. QUAIS?  
 
(  ) NÃO    
 

 
IV. ACESSO À INFORMAÇÃO 

JÁ RECEBEU ALGUMA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO? 
(  ) SIM 
(  ) NÃO 
EXISTE UM SETOR/PESSOA RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
PELA LAI? 
 
QUANDO EXISTE ALGUM PEDIDO DE INFORMAÇÃO PELA LAI, EM QUE MEDIDA O ARQUIVO 
GERAL É SOLICITADO? 
 

 
SUGESTÕES  

EM SUA OPINIÃO EXISTE ALGUM SERVIÇO OU ATIVIDADE DESTE ÓRGÃO QUE NECESSITE SER 
APERFEIÇOADO PARA QUE HAJA UM MELHOR ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E 
AO CIDADÃO? 
(  ) SIM 
(  ) NÃO 
SE SIM, QUAIS? 

 
 

______________________________________________________________ 
ASSINATURA DO SERVIDOR/MATRÍCULA 
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2.3 Instrumento de coleta de dados da pesquisa de campo: o “Questionário de 

Identificação dos Arquivos do Poder Executivo do Município de Niterói” 

 

Para aplicação do “Questionário de Identificação dos Arquivos do Poder 

Executivo do Município de Niterói”, foi elaborada uma lista baseada nas informações 

disponíveis no site da Prefeitura, acerca das 21 secretarias que representam o Poder 

Executivo do Município de Niterói.  

 A pesquisa de campo aconteceu entre setembro de 2018 e janeiro de 2019. Em 

setembro de 2018, iniciou-se o contato telefônico com as secretarias municipais mais 

demandadas pela Lei de Acesso à Informação, de acordo com os três últimos relatórios 

elaborados pelo município. (2014-2015, 2016 e 2017)1. São elas:  Secretaria Municipal 

de Fazenda (SMF), Secretaria Municipal de Administração (SMA), Secretaria 

Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle (SEPLAG), Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Secretaria Municipal de 

Conservação e Serviços Públicos (SECONSER) e Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Mobilidade (SMU). Depois foram feitos contatos telefônicos com as demais secretarias. 

O contato tinha por objetivo explicar a finalidade da pesquisa, saber se existia algum 

funcionário que pudesse responder o questionário e quais seriam os documentos 

necessários para que a visita a secretaria fosse autorizada. Ressalta-se que, o momento 

da explicação da pesquisa era bem fatigante. Além da ligação ser direcionada para 

diversos setores dentro da mesma secretaria, a maioria das pessoas desconhecia onde se 

encontravam os documentos ou achavam “estranho” haver interesse nesse tipo de 

documen para pesquisa. A estratégia de pesquisa deu-se dessa maneira, pois como 

tratava-se de um questionário extenso e específico em algumas questões arquivísticas, 

julgou-se melhor aplicá-lo pessoalmente, caso surgisse alguma dúvida. Era intenção da 

pesquisa também visitar esses locais para observar o conjunto de documentos da 

secretaria, se fosse possível. Porém, diante da resistência de algumas secretarias em 

respondê-lo pessoalmente, também foi oferecido, por telefone, o envio do questionário 

via e-mail. O documento solicitado pelas secretarias foi uma Carta de apresentação do 

aluno emitida pelo Programa de Pós-Graduação (Ver Apêndice C). Também foi levado 

pessoalmente no momento da visita, ou enviado por e-mail às secretarias que aceitaram 

                                                 
1Relatórios Anuais da Lei de Acesso à informação disponíveis em: http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-
da-transparencia/main/outras_informacoes. Acesso em: 12 dez. 18. 
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responder a pesquisa, um Termo de autorização de uso de depoimentos (Ver Apêndice 

D). Apenas duas secretarias: Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e 

a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (representada pela Fundação 

Municipal de Educação), após contato telefônico, solicitaram abertura de processos 

administrativos para que pudessem responder ao questionário. Em relação a Secretaria 

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (representada pela FME) foi feito um 

encaminhamento ao setor de Núcleo de Estágio- NEST. Neste setor foram entregues: 

um resumo da pesquisa, cópia da identidade do pesquisador, Carta de apresentação do 

aluno emitida pelo Programa de Pós-Graduação e o preenchimento de um Termo de 

Compromisso de Pesquisa específico da unidade. Após a entrega dos documentos foi 

preciso retornar ao NEST em um outro momento, para que fosse feito outro 

encaminhamento a FME. É importante destacar que, apesar da Prefeitura de Niterói 

possuir a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e de ter sido 

esclarecido que a pesquisa encontrava-se no âmbito do Poder Executivo, o setor 

explicou que não há “diferença” entre esses dois órgãos. No entendimento deles, quem 

responde a essas solicitações é a FME. No dia estipulado pelo NEST, foi feito o 

encaminhamento ao funcionário da FME, que responderia à pesquisa. Chegando ao 

local, o mesmo disse que não era de sua competência responder ao questionário e foi 

feito um encaminhamento ao setor de Gestão de Pessoas na própria FME. Neste setor, a 

funcionária que responderia à pesquisa solicitou então, a abertura de um processo 

administrativo para que o Presidente da FME pudesse autorizar ou não a funcionária a 

responder a pesquisa. 

 Sobre a entrevista que seria realizada com o Conselho Municipal de 

Transparência e Controle Social, que era pretensão da pesquisa, foi enviado um e-mail 

em 13 de outubro de 2018 solicitando o agendamento. Foi recebida uma resposta, por e-

mail em 16 de outubro de 2018, informando que a mesma seria agendada após 

verificação com a Comissão, porém até o fechamento deste trabalho não houve retorno 

da Prefeitura Municipal. (Ver Anexo B). 
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3   O MUNICÍPIO BRASILEIRO E OS ARQUIVOS MUNICIPAIS 
 

 
É preciso entender o meio político, econômico, social e cultural de uma dada 

sociedade para compreender os seus arquivos. 
 

Terry Eastwood (1993) 
 

3.1 Histórico dos municípios no Brasil 
 

A origem dos municípios, enquanto unidades político-administrativas, data da 

República Romana. O interesse era manter a dominação pacificada das cidades 

conquistas pelo exército. Algumas características que podem ser citadas desse modelo 

de comunidade eram a eleição de representantes dos governos por homens livres - 

considerados cidadãos - um Conselho Municipal que criava as leis e algumas funções 

administrativas como os magistrados de supremo poder, magistrados inferiores, 

encarregados administrativos e de polícia, o encarregado de arrecadação, de fiscalização 

de negócios públicos, o defensor da cidade, os notários e os escribas. (MEIRELLES, 

1993). 

Segundo Meirelles (1993, p. 26), o regime municipal chegou à França, Espanha 

e Portugal, depois de ter avançado nas colônias da Itália e nas províncias conquistadas 

da Grécia, Gália e península Ibérica, por conta de uma lei de Júlio César, chamada “Lex 

Julia Municipalis”. Ao chegar à Europa, esse regime foi se modificando devido à 

dominação bárbara. 
O Conselho de Magistrados foi substituído pelo Colégio dos Homens 
Livres, com a tríplice função administrativa, policial e judicial. Os 
invasores visigóticos mantiveram essa instituição, introduzindo-se, 
posteriormente, algumas modificações de inspiração árabe na 
organização administrativa dos Municípios de então (comunas), tais 
como pagamento de tributos pelos munícipes (monera) e a criação dos 
cargos de alcaides, alvazis e almotacéis, a Comuna portuguesa passou 
a desempenhar funções políticas e a editar suas próprias leis, de par 
com as atribuições administrativas e judicantes que lhe eram 
reconhecidas pelos senhores feudais. (MEIRELLES, 1993, p. 26). 
 

 Com a Modernidade, a estrutura, as responsabilidades e o modo de organização 

do município foram se diversificando, tanto em relação ao Estado quanto aos cidadãos. 

Meirelles (1993, p.27) atribui aos municípios responsabilidades que são inerentes a 

atualidade, como a ordenação da cidade, a organização de serviços públicos e a proteção 

ambiental de sua área, contrastando-as com o fenômeno da urbanização, que segundo o 
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autor, “invade os bairros e degrada seus arredores com habitações clandestinas e 

carentes dos serviços públicos essenciais ao bem-estar dessas populações.”  

Além disso, na nova forma de organização dos munícipios, não há relações de 

vizinhança e espirito comunitário, como havia na Antiguidade. Somente restaram os 

Conselhos de Homens Livres, que hoje podem ser representados pelas Câmaras de 

Vereadores, as quais executam a mesma função de “representativas da comunidade 

local e fiscalizadoras da conduta Executivo-municipal”. Percebe-se então que, o papel 

da administração municipal na atualidade vai mais além do que a ordenação da cidade, 

ela desempenha funções político-administrativas que “se estende a todo o território do 

Município -cidade-campo- em tudo que concerne ao bem-estar da comunidade.” 

(MEIRELLES, 1993). 

O processo de colonização, muito comum no desenvolvimento da história do 

Mundo que se conhece, é definido como um processo de formação de Estado. Com o 

Brasil não foi diferente, pois entre o início de sua colonização e o seu processo de 

independência, quando era colônia de Portugal, caracterizou-se “como um Estado de 

formação natural, evolutiva, histórico-geográfica.” (PAUPÉRIO, 1959, p. 19).  

Segundo Mello (1960) e Giglio (2002), aos moldes portugueses, as instituições 

de governo local, assim como outras jurídicas e sociais, foram trazidas pelos 

colonizadores para o Brasil no século XVI. As autoridades que representavam os 

conselhos e que buscavam defender o povo contra os abusos do clero e da nobreza, em 

Portugal, eram:  

- o alcaide: o poder central e tinha funções administrativas e jurídicas; 

- os juízes: exerciam funções jurídicas juntamente com o alcaide; 

-  os almotacés: exerciam funções administrativas; 

- os funcionários subalternos: escrivão, porteiro, pregoeiro; 

- os homens-bons: pessoas de destaque da sociedade que faziam o serviço 

semelhante ao de consultoria e assessoramento e; 

- o juiz-de-fora: autoridade jurídica, cujo cargo apareceu no século XIV, para 

aplicar as leis do reino. 

Para Paupério (1959, p. 24), essas representações, chamadas de “primitivas 

feitorias” eram, sem dúvida, o “embrião do futuro município brasileiro”. 
Do desenvolvimento gradativo de tais organismos surgiram povoados 
e vilas, que marcam, em relação aos primeiros, uma segunda fase, 



41 

 

mais desenvolvida pela sua estrutura e natureza político-social e pela 
sua organização administrativa. (PAUPÉRIO, 1959, p. 24). 
 

Pode-se dizer então que, a organização municipal do Brasil enquanto colônia 

apresentava características portuguesas que tinham sua vigência nas Ordenações 

Manuelinas e Filipinas. (PAUPÉRIO, 1959; MEIRELLES, 1993; TORRES, 2002; 

LEAL, 2012). Na época que foi introduzido no Brasil esse modelo de instituição, 

modificações já haviam sido feitas pelas Ordenações Filipinas. 
 Já haviam transformado os conselhos nas câmaras, compostas dos 

juízes ordinários, com jurisdição cível e criminal, dos vereadores, com 
funções administrativas; do procurador, espécie de advogado do 
município, e dos almotacés, com funções executivas subalternas. 
(MELLO, 1960, p. 55). 

 
Porém, as diferenças em relação à metrópole como a imensidão do país e 

natureza rural da população, fizeram com que esse sistema de administração sofresse 

alterações de modo a se adaptar ao ambiente distinto. Mello (1960, p. 7) definiu o 

município brasileiro como a “única unidade de governo local no Brasil, compreendendo 

um só governo, tanto as comunidades urbanas quanto a zona rural dentro de seu 

território. A sede tem o nome de cidade.”. 
Era, portanto, a propriedade rural, não as cidades, que formavam a 
base do município colonial. Havia poucos centros urbanos naqueles 
tempos e geralmente serviam de sede para os governos regionais. As 
várias capitanias eram governadas por Portugal e quase não 
mantinham relações oficiais entre si. Nessas circunstâncias, as 
instituições locais portuguesas transplantadas para o Brasil foram cedo 
modificadas pelas novas condições ambientes. (MELLO, 1960, p. 57). 
 

 De acordo com Mello (1960) e Brasileiro (1973), o período que compreende a 

Independência e a Constituição de 1824, o município colonial brasileiro manteve-se 

como uma comunidade sem renda, sem poder de administração e imposição.  
A fase verdadeiramente brasileira da história municipal do Brasil 
começou com a Constituição de 1824 e com a lei regulamentar de 
1828. Aquela Constituição estabelecia que toda cidade ou vila deveria 
ter uma câmara popularmente eleita, a qual competia o governo 
econômico e municipal das ditas cidades ou vilas. (MELLO, 1960, p. 
57).  
 

Mesmo restringidas pela centralização das Capitanias, os povoados foram se 

desenvolvendo com apoio maior da Igreja do que dos donos da terra. Ainda que sem 

autonomia, tiveram influência na organização política do Brasil. (MEIRELLES, 1993; 

SANTIN; FLORES, 2006). 
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Realizavam obras públicas, estabeleciam posturas, fixavam taxas, 
nomeavam juízes-almotacéis, recebedores de tributos, depositários 
públicos. Julgavam injúrias verbais, a convocar “juntas do povo” para 
discutir e deliberar sobre interesses da Capitania, a exigir que 
governadores comparecessem aos seus povoados para tratar de 
negócios públicos de âmbito estritamente local, a suspender 
governadores de suas funções, e até mesmo depô-los. (MEIRELLES, 
1993, p. 29). 
 

Paupério (1959) comenta que nesse período não havia uma “originalidade”, pois 

as Câmaras não eram capazes de resolver os problemas e as questões internas. O autor 

complementa: “Se compararmos as funções que até a Independência exerciam as 

Câmaras locais com as funções municipais outorgadas pela Carta de 1824, veremos que 

estas foram de muito minimalizadas.” (PAUPÉRIO, 1959, p. 39). Meirelles (1993) 

também comenta sobre o centralismo da província e a falta de autonomia das 

administrações locais. 

O centralismo provincial não confiava nas administrações locais e 
poucos foram os atos de autonomia praticados pelas Municipalidades, 
que, distantes do poder central, e desajudadas pelo governo da 
província, minguavam no seu isolamento, enquanto os presidentes 
provinciais cortejavam o Imperador, e o Imperador desprestigiava os 
governos regionais, na ânsia centralizadora que impopularizava o 
Império. (MEIRELLES, 1993, p. 30). 
 

O poder das Câmaras não era pleno, pois se estabeleceu o Poder Judiciário como 

órgão separado. Logo, as decisões das autoridades municipais precisavam passar pelo 

crivo desse poder. Caracterizava-se então, segundo Leal (2012, p. 86), como um poder 

centralizador fazendo dos municípios meras corporações administrativas que “não 

podiam exercer qualquer jurisdição contenciosa”. Eram como “peças da engrenagem 

monárquica, arrancando-lhes o exercício de um poder judiciário que lhes dera, em 

tempo, prestígio singular”. (CARVALHO 1946 apud MELLO, 1960, p. 57). 

Com o Ato Adicional de 1834, houve a transformação dos Conselhos Gerais das 

Províncias em Assembleias Legislativas Provinciais, cabendo a elas as decisões dos 

assuntos do município. Sem capacidade financeira, a atuação das províncias foi 

representada pela “obscuridade e apatia”, pois “não lançaram mão daquela autoridade 

para criar novas instituições de governo municipal nem para reorganizar, em novas 

bases o sistema vigente.” (MELLO, 1960, p. 57). 

Paupério (1959) também comentava a falta de autoridade na organização das 

províncias no âmbito legislativo. 
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A legislação sobre a organização municipal era, assim de fonte 
metropolitana. O município brasileiro, portanto, instituição muito mais 
social, política e econômica que propriamente legislativa, este só 
lentamente surgiu, com o despontar da consciência localista do 
homem brasileiro. Como sabemos, foi o Município o precursor do 
Estado Moderno. (PAUPÉRIO, 1959, p. 26). 
 

Nos períodos seguintes, de 1889 a 1946, com a Proclamação da República, e 

com a primeira Constituição Republicana, o Brasil se tornou um Estado Federal e as 

antigas províncias se tornaram Estados Federados, as quais dispunham de alguma 

autonomia política. 

A Constituição, entretanto, não definiu o que se devia entender por 
autonomia municipal, nem esclareceu em que consistia o peculiar 
interesse dos municípios. A interpretação do texto constitucional foi 
deixada a cada Estado e, exceto com relação ao Rio Grande do Sul, 
que concedeu às suas municipalidades o direito de votarem suas 
próprias leis orgânicas, essa interpretação nunca foi liberal. (MELLO, 
1960, p. 58). 
 

Nesse período vigorava o Coronelismo2 e não houve autonomia municipal de 

fato. Meirelles (1993, p.31) definiu essa política “como se o município fosse 

propriedade particular e o eleitorado um rebanho dócil ao seu poder.” Giglio (2002) 

comenta que os Estados tinham grande poder sobre os municípios, o que era explicado 

pelo federalismo, que prejudicava muito a autonomia nos municípios naquela época. 

Além disso, ainda persistia o centralismo e os municípios eram como “feudos de 

políticos truculentos” que faziam o que bem entendiam. 
Nas eleições estaduais ganharam força os “coronéis”, que controlavam 
boa parte do eleitorado local através do “voto de cabresto”. O enorme 
poder dos “coronéis” os transformava em verdadeiros políticos sem 
mandato, que se empenhavam em contentar amigos e prejudicar os 
inimigos através dos mais diversos expedientes. As consequências 
práticas desta situação eram o “filhotismo” (indicação de cargos), 

                                                 
2“O conceito de coronelismo está presente num grande número de obras escritas por historiadores, juristas 
e cientistas sociais, entendido como forma de exercício do “poder local”, relacionado com outras 
instâncias do poder constituído, quais sejam, a estadual e federal. Encarado como sistema político, 
clientelismo e/ou mandonismo local, o coronelismo teve como período de maior vitalidade, segundo os 
estudiosos dessa temática, o período que abrange a chamada Primeira República (1889-1930).” 
(FORTUNATO, 2000, p.11). 
“Esse sistema, cuja base se encontraria na propriedade fundiária, na falta de autonomia municipal e na 
função eleitoral do coronel, delegaria poder aos “coronéis” através dos serviços e benfeitorias prestados a 
nível local que, por sua vez, poderiam abranger desde os favores particulares até s obras de cunho 
assistencialista.” (FORTUNATO, 2000, p.26). 
FORTUNATO, Maria Lucinete. O coronelismo e a imagem do coronel: de símbolo a simulacro do 
poder local. 2000, 227 p. Tese (Doutorado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 
2000. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/ REPOSIP/280689. Acesso em: 21 out. 
2018. 
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fraude eleitoral e a desorganização dos serviços públicos municipais. 
(GIGLIO, 2002, p. 18). 
 

Após o período revolucionário que se estabeleceu durante o primeiro governo de 

Vargas (1930 a 1934), o poder era centralizado, as câmaras legislativas e municipais 

eram inexistentes e os Estados eram governados pelos Interventores nomeados que 

exerciam tanto o Poder Executivo como o Legislativo.  

Nesse contexto, o país voltou a ser regido por uma Constituição, a de 1934. Esta 

fortaleceu a autonomia municipal, pois estabeleceu que “os municípios deveriam ser 

organizados de modo que lhes ficassem assegurada a autonomia em tudo que dissesse 

respeito ao seu peculiar interesse” através da garantia de eletividade do prefeito, da 

decretação de certos impostos e da organização de seus serviços. (MELLO, 1960; 

BRASILEIRO, 1973). Giglio (2002) também comenta as mudanças que ocorreram e 

como foi feita a organização no contexto municipal. 
No âmbito municipal, se pretendia moralizar e tentar dar eficiência a 
uma máquina administrativa notoriamente corrompida. Foi criado, 
para cada Estado, um Departamento de Municipalidades. Este 
Departamento visava controlar os municípios do ponto de vista 
técnico e da elaboração e execução de orçamentos, além de oferecer 
orientação em geral. O objetivo declarado era aperfeiçoar a gestão 
municipal de modo controlado, uma vez que a autonomia local era 
associada com caos e a desordem. (GIGLIO, 2002, p. 21). 
 

Este modelo de sistema, porém, só foi aplicado até o novo golpe de Vargas 

(1937). Com sua volta como presidente, o regime tornou-se centralizado novamente, as 

câmaras foram dissolvidas e os interventores voltaram a governar. O sistema federativo 

só voltou ao país em 1946.   

 Conforme Mello (1960) há divergências de pensamentos de alguns autores ao 

que se chama de "Revolução Municipalista" na Constituição de 1946. Uns acreditam 

que o movimento foi considerável, por conta dos diversos dispositivos que foram 

inseridos na nova Constituição a favor da autonomia política e financeira dos 

municípios. Outros, que os tais dispositivos não eram assim tão significativos visto que, 

as tais reivindicações estavam longe de denotar uma grande reforma. 
A campanha municipalista deixa de ser, assim, uma coisa nova, para 
ser a continuação da luta sustentada no último quartel do século 
passado, pela democracia rural, pelo crédito agrícola, pela fixação do 
homem à terra mediante a propriedade de um lote onde promover o 
bem-estar da família, pela descentralização administrativa, pela 
educação popular e profissional. (XAVIER, 1952 apud MELLO, 
1960, p. 61). 
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Mello (1960, p. 61) apresenta alguns pontos que precisavam ser compreendidos 

para o que de fato era um município naquela época e o que segundo ele “tem sido 

conseguido através dessa revolução - ou evolução -  municipalista.” As características 

analisadas pelo autor são:  o município como unidade de governo local, sua estrutura 

política e financeira, sua autonomia, organização, funções administrativas, condições 

socioeconômicas e as suas relações com as esferas superiores do governo. 

Em 1957, a quantidade de municípios somava 2.468, o que compreendia tanto a 

zona rural como a urbana. A divisão se dava em distritos e a sede do governo era 

chamada de cidade, enquanto a sede do distrito era a vila. Por não ser considerado um 

elemento essencial do sistema federativo, não havia obrigação da criação de municípios 

pelos Estados. Como exigências para esta criação, estavam o número mínimo de 

população e a sua renda, a qual precisava aspirar autonomia.  

A estrutura política se apresentava de maneira uniforme, pois todos os 

municípios mantém a mesma forma de governo, que se constitui pela Prefeitura e pela 

Câmara. Apesar de a eleição dar-se por sufrágio universal, alguns municípios tinham 

prefeitos nomeados. A função do prefeito era administrativa e a ele competia o poder de 

veto, de criar leis, de elaborar orçamentos e criar cargos. Já as funções da Câmara eram 

formular a política do governo municipal além de fiscalizar e controlar o ramo 

executivo do governo. As fontes dessa estrutura política tinham por base a Constituição 

Federal, as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas Municipais. 

A autonomia dos municípios sempre foi um conceito não muito bem definido, 

tornando-se motivo de discussões nas literaturas jurídicas. Exemplo disso são os 

modelos de Constituição que, por conterem cláusulas gerais onde cabem interpretações 

diversas, faziam com que a autonomia dos municípios fosse sempre restringida.  
Os textos das diferentes constituições federais, por sua vez, se têm 
caracterizado por certa imprecisão, quando, ao enumerar os elementos 
dessa autonomia, recorrem a cláusulas mais ou menos vagas e gerais, 
tais como “peculiar interesse do município” e “organização dos 
serviços públicos locais”. Assim tem sido no passado e assim continua 
sendo sob o regime da Constituição de 1946, na qual reaparecem 
aquelas mesmas cláusulas. (MELLO, 1960, p. 69). 

  

Mello (1960, p.70) refere-se ao Brasil como o único país em que foi feita uma 

divisão tripartida de competências entre a União, os Estados e os Municípios, o que gera 

“profundas controvérsias”. Meirelles (1993) também comenta esse período. 



46 

 

A reconstituição do País processou-se num clima de garantias e 
serenidade, entregue como fora o governo à Magistratura, federal e 
estadual, que presidiu as eleições. Na Constituinte, o Municipalismo 
ganhou corpo e veio a refletir-se na Constituição de 1946 sob o 
tríplice aspecto político, administrativo e financeiro. Impressionados 
com a hipertrofia do Executivo no regime anterior, os novos 
legisladores promoveram equitativa distribuição dos poderes e 
descentralizaram a administração, repartindo-a entre a União, os 
Estados-membros e os Municípios, de modo a não comprometer a 
Federação, nem ferir a autonomia estadual e municipal. 
(MEIRELLES, 1993, p. 34). 
 

Nesse sentido, os municípios teriam autonomia tanto administrativa quanto 

política e constitucional, confundindo seu papel com os de Estados-membros de uma 

federação. Essa particularidade do federalismo brasileiro é necessária para que se 

compreenda o exercício do governo local brasileiro, pois “em nenhum outro país é tão 

ampla a autonomia municipal”. Já a autonomia é representada pelas seguintes 

condições: capacidade de eleição de seus prefeitos e vereadores, decretação e 

arrecadação de tributos, aplicação de rendas e organização de serviços considerados 

locais pelas suas Leis Orgânicas. (MELLO, 1960; MEIRELLES, 1993). 

Todas essas circunstâncias são frutos de uma administração própria dos 

munícipios. Porém, toda essa aparente autonomia não significava que os municípios 

brasileiros, naquela época, não enfrentavam problemas. Mello (1960), consegue resumir 

o quadro que se apresentava. 
Durante mais de quatro séculos as instituições locais brasileiras se 
arrastaram na impotência a apatia a que as obrigavam a falta de 
recursos financeiros e a centralização dos negócios do município nas 
mãos dos governos regionais. Com a Constituição de 1946, todavia, 
começou a operar uma transformação substancial nesse quadro 
sombrio, graças ao restabelecimento da autonomia municipal em 
bases mais concretas e especialmente graças a atribuição de maiores 
recursos aos municípios. Além de alguns problemas básicos nacionais 
de natureza econômica, política e social, que impõe sérios obstáculos 
ao desenvolvimento da vida municipal, outro problema de caráter 
interno também contribui para reduzir a eficiência do município típico 
brasileiro como unidade de governo. Consiste na falta de 
administradores treinados e capazes de obter o máximo de 
aproveitamento de quaisquer recursos. (MELLO, 1960, p. 91). 
 

Na Constituição de 1967 e na Emenda Constitucional de 1969, pode-se dizer que 

houve a manutenção do regime federativo e a autonomia estadual e municipal, porém, 

com algumas restrições. A característica mais forte dessa Constituição foi o “sentido 
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centralizador de suas normas e pelo reforço de poderes do Executivo.” (MEIRELLES, 

1993, p. 35). 

No âmbito administrativo, além da manutenção da autonomia municipal, tornou-

se obrigatória a nomeação de prefeitos nas Capitais, nas estâncias hidrominerais e nos 

municípios que eram declarados como de interesse de segurança nacional. Ainda houve 

a sujeição da remuneração dos vereadores aos limites da Lei Complementar Federal e a 

ampliação dos casos de intervenção do Estado no Município e a limitação do número de 

vereadores a 21. (MEIRELLES, 1993). 

A fiscalização financeira e orçamentária ficou a cargo dos controles externo e 

interno das Câmaras e Prefeituras, respectivamente e, do auxílio do Tribunal de Contas 

Estadual ou órgãos que cumprissem tal função. Sobre os Tribunais de Conta 

Municipais, foram limitadas as suas criações para municípios que superassem 2 milhões 

de habitantes e com renda tributária acima de 500 milhões de cruzeiros. 

Ainda na esfera financeira, ocorreu a especificação dos impostos municipais: o 

de propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e o imposto sobre serviços (ISS). 

Outro ponto relevante foi a proibição de instituição de empréstimo compulsório por 

parte dos Estados e Municípios e a criação de restrições ao endividamento externo e 

interno destes, sujeitando-os ao amplo controle do Senado Federal. Outras participações 

dadas aos Municípios pela Constituição de 1969, em relação aos impostos foram: no 

Fundo de Participação dos Municípios, no imposto sobre lubrificantes e combustíveis 

líquidos e gasosos, no imposto sobre energia elétrica, sobre minerais do País, sobre a 

circulação de mercadorias e etc. Meirelles (1993) complementa que  

A modificação do sistema tributário teve o mérito de distribuir melhor 
a renda pública entre as três entidades estatais, mas o critério de 
atribuição de percentagem fixa e uniforme (20%) na participação do 
imposto estadual de circulação de mercadorias (ICM) criou uma 
gritante disparidade entre Municípios industrializados e Municípios de 
predominante atividade agrícola. Merece ainda destacar que esse 
sistema tributário corrigiu sérias distorções da tributação municipal, o 
que sobrecarregava o contribuinte e tumultuava as finanças 
municipais. (MEIRELLES, 1993, p. 36). 
 

Segundo Giglio (2002, p. 31) a Constituição de 1988 pode ser considerada um 

“marco no processo de democratização do país”, pois representou também o processo 

de descentralização pelo qual o Brasil vinha passando. Com ela, ficou estabelecida a 

integração do Município na Federação, “já que sempre fora peça essencial da 

organização político-administrativa brasileira”. (MEIRELLES, 1993, p. 36). Logo, os 
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aspectos que podem ser destacados nesta Constituição foram a ampliação da autonomia 

municipal nas esferas políticas, administrativas e financeiras, seu poder de criação de 

sua própria lei orgânica, a extinção de nomeação de prefeitos, a eleição direta de seus 

vereadores e o impedimento de criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas 

municipais. A melhor definição das competências privativas do Município pôde ser 

expressa na mudança do texto constitucional, salientado por Meirelles (1993). 

A nova Constituição deu-lhe competência comum com a União, os 
Estados e o Distrito Federal para as matérias que especifica em seu 
art. 23. E dentro de sua competência privativa está a de “legislar sobre 
assuntos de interesse local” (art. 30. I) em substituição à tradicional 
expressão “peculiar interesse”, consagrada em todas as Constituições 
Republicanas anteriores (MEIRELLES, 1993. p. 37). 
 

 Observa-se que, em todo esse trajeto percorrido pelas Constituições Brasileiras, 

é possível ver que a autonomia municipal era um tópico recorrente. Entre a posição de 

“categorias de corporação meramente administrativas” ao sufocamento de toda a 

“liberdade municipal” pelo coronelismo, até a dissolução de suas Câmaras e o governos 

dos interventores na Carta Outorgada de 1937, somente a partir da Constituição de 1946 

é que a essa autonomia foi efetiva.  
A posição atual dos Municípios brasileiros é bem diversa da que 
ocuparam nos regimes anteriores. Libertos da intromissão 
discricionária dos governos federal e estadual e dotados de rendas 
próprias para prover os serviços locais, elegem livremente seus 
vereadores, seus prefeitos e vice-prefeitos e realizam o self-
government, de acordo com a orientação política e administrativa de 
seus órgãos de governo. (MEIRELLES, 1993, p. 38). 
 

Segundo Meirelles (1993) o munícipio brasileiro pode ser visto sobre três 

perspectivas: a sociológica, a política e a jurídica.  

No aspecto sociológico, a definição dada é o “agrupamento de pessoas de um 

mesmo território, com interesses comuns e afetividades recíprocas, que se reúnem em 

sociedade para a satisfação de necessidades individuais e desempenho de atribuições 

coletivas de peculiar interesse local.” (MEIRELLES, 1993, p. 111).  

Do ponto de vista político, estabelece-se como “entidade estatal de terceiro grau, 

na ordem federativa, com atribuições próprias e governo autônomo, ligado ao Estado-

membro por laços constitucionais indestrutíveis.” (MEIRELLES, 1993, p. 112).   

Legalmente, trata-se de “pessoa jurídica de Direito Público interno, e, como tal, 

dotado de capacidade civil plena para exercer direitos e contrair obrigações em seu 
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próprio nome, respondendo por todos os atos de seus agentes.” (MEIRELLES, 1993, p. 

112).   

Santin e Flores (2006, p. 64) examinam a mudança do papel dos municípios, os 

quais antes da Constituição Cidadã de 1988 tiveram “reduzida e até extinta a sua 

autonomia e autogovernabiblidade em razão de inúmeros fatores históricos.” Logo, a 

partir de 1988, os Municípios tiveram outorgada a sua autonomia. Há de considerá-los, 

então, como entidades político-administrativas, devido ao seu poder de autogoverno e a 

posição que ocupam atualmente na Constituição de 1988, sendo peça essencial como 

integrante do sistema federativo brasileiro, pois a manifestação da autonomia municipal 

no Brasil não deve ser comparada à de outros países. (MEIRELLES, 1993; SANTIN; 

FLORES, 2006). 
A Federação brasileira não dispensa nem prescinde do Município na 
sua organização constitucional. Segue-se, daí, que o Município 
brasileiro é entidade político-administrativa de terceiro-grau, na ordem 
descendente da nossa Federação: União-Estados-Municípios. 
(MEIRELLES, 1993, p. 39). 
 

Santin e Flores (2006) concordam com Meirelles (1993), que a elevação do 

município a ente federado trouxe a autonomia tão almejada e a repartição regional de 

poderes autônomos. No sentido teórico, Meirelles (1993) reconhece que existe ampla 

liberdade na organização dos governos municipais, porém não foram todos os 

Municípios que conseguiram essa tão desejada autonomia. Muitos ainda continuam 

dependentes dos governos estaduais e do federal. Dentre os motivos para que isso 

ocorra estão as finanças precárias, a má-estruturação de leis federais e estaduais, 

resumindo-se em excesso de liberdade e na incompetência de prefeitos e vereadores. 

Giglio (2002) comenta os problemas de ordem técnicas-administrativas que os 

municípios sofrem. Assim como Meirelles (1993), afirma que mesmo com a 

descentralização, há a predominância do poder da União. 

Com responsabilidades e receitas maiores, esse problema ainda é mais 
grave, a União mantém sua predominância no embate entre os entes 
federativos, pois tem o poder sobre a transferência de recursos e 
capacidade de se sobrepor ao Congresso Nacional, através de medidas 
provisórias. Alguns afirmam que o que houve foi uma 
“descentralização dependente”, tutelada, devido ao predomínio da 
União tanto no que concerne os recursos financeiros e padrões 
técnicos, quanto no âmbito político-institucional. (GIGLIO, 2002, p. 
31-32).  
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 Giglio (2002, p. 32) analisa que o Brasil é um país representado por muitas 

desigualdades regionais, por este motivo ele acredita que é difícil conciliar a 

descentralização fiscal com essas desigualdades, e completa “encontrar um equilíbrio 

entre as atribuições dos municípios e as transferências compensatórias é bastante 

difícil.” Porém ele crê que, mesmo com dificuldades, não existe pretexto para que os 

municípios percam sua autonomia.  

Sobre o elevado número de municípios brasileiros, o autor menciona o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM). Para ele, a condição de ente federado e a menor 

rigidez nas regras de emancipação estimulam a criação de mais municípios e, 

consequentemente, a redistribuição do fundo entre eles, o que prejudica a situação de 

outros. 
Desde 1988, o número de municípios brasileiros ultrapassou os cinco 
mil. Entre 1993 e 1997, foram incorporados mais de quinhentos novos 
municípios, os quais acabaram promovendo uma redistribuição dos 
recursos do FPM da ordem de R$ 600 milhões. (GIGLIO, 2002, p. 
32). 
 

Abaixo, segue a Tabela 1, que é a reprodução da tabela de Giglio (2002). A 

mesma representa o crescimento do número de municípios no país desde 1957 até 2002, 

ano de publicação da obra. O ano de 2018 foi acrescentado, pois houve pelo IBGE uma 

atualização no ano de 2016. Atualmente o número de municípios brasileiros totaliza 

5.570. 

 
 

Tabela 1:  Crescimento do número de municípios no Brasil. Fonte: Reprodução da tabela de 
Giglio (2002, p. 34) e informações do IBGE. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-estatisticas.html. Acesso em: 
17 abr. 2018. 
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Segundo Meirelles (1993), a organização do município depende dele próprio, 

desde que esteja em conformidade com as Constituições Federal e Estadual. Não basta 

apenas um desejo de uma população para que se crie um município. De acordo com o 

autor, esse posicionamento já foi defendido algumas vezes, porém nunca foi aceito. 

 
Somente depois de aprovada a sua criação por lei estadual é que o 
território adquire personalidade jurídica de Direito Público interno e 
autonomia política, administrativa e financeira, decorrentes de sua 
condição de entidade estatal de terceiro grau. Até então, inexistente a 
pessoa jurídica, subsistindo apenas o desejo de uma população 
despersonalizada à elevação de um Distrito ou de uma área territorial 
à categoria de Município. (MEIRELLES, 1993, p. 58). 
 

Uma alteração que veio com a Constituição de 1988 e faz parte da ampliação da 

autonomia municipal, foi o poder dado aos municípios de editar a sua própria lei 

orgânica. Os preceitos constitucionais que todo município deve obedecer para elaborar a 

sua lei orgânica estão dispostos no art. 29 da Constituição Federal.3 

                                                 

3Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos 
:I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito 
direto e simultâneo realizado em todo o País; II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no 
primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as 
regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 16, de1997)III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano 
subsequente ao da eleição; IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite 
máximo de número de habitantes; V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 
39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998)VI - o 
subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a 
subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na 
respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
25, de 2000);VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de cinco por cento da receita do Município; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 1, de 
1992);VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato 
e na circunscrição do Município; (Renumerado do inciso VI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992); 
IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto 
nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para 
os membros da Assembleia Legislativa; (Renumerado do inciso VII, pela Emenda Constitucional nº 1, de 
1992); X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; (Renumerado do inciso VIII, pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992); XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da 
Câmara Municipal; (Renumerado do inciso IX, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992); XII - 
cooperação das associações representativas no planejamento municipal; (Renumerado do inciso X, pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992); XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico 
do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 
eleitorado; (Renumerado do inciso XI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992); XIV - perda do 
mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. (Renumerado do inciso XII, pela Emenda 
Constitucional nº 1, de 1992). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 15 abr. 2018. 
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O conceito de autonomia é definido por Meirelles (1993, p. 80) como uma 

“prerrogativa política outorgada pela Constituição a entidades estatais internas.” É a 

autoridade de se organizar de acordo com a legislação vigente. Isso explica por que é 

assegurada a “autonomia do município pela composição de seu governo e pela 

administração própria no que concerne ao seu interesse local.” 

A síntese da tríplice autonomia municipal (política - administrativa - financeira) 

está representada nos seguintes preceitos: na eletividade do prefeito, do vice-prefeito, 

dos vereadores e da legislação sobre interesses locais, na administração própria, na 

organização dos serviços públicos locais e ordenação do território municipal e na 

decretação de tributos e aplicação das rendas municipais. (MEIRELLES, 1993). 

O conjunto de bens, sejam eles tangíveis e intangíveis ,que são acumulados 

desde a formação do município como entidade estatal e jurídica, são por direito e por 

dever pertencentes ao município e formam seu patrimônio público municipal. Ao 

município cabe a “destinação adequada e, excepcionalmente, fará a alienação 

conveniente.” (MEIRELLES, 1993, p. 225). 
O patrimônio público municipal é, assim, formado por bens de toda 
natureza e espécie que tenham interesse para a Administração para os 
administradores. Esses bens recebem conceituação, classificação e 
destinação legal para sua correta utilização e alienação. 
(MEIRELLES, 1993, p. 225). 

 

A ideia de patrimônio também é trazida por Vaz (1994, p.1). O autor comenta 

que os documentos produzidos por uma prefeitura não podem ser vistos como papéis 

velhos e sem valor. Eles são, na verdade, “patrimônio público, servem a constituição e 

exercício da cidadania e a preservação da memória do governo e a sociedade local.” 

Pode-se dizer então que os documentos públicos são, além de produtos de ações, 

“peças que estão integradas num todo, orgânico e estruturado, que lhes confere, sentido 

de existir, ou seja, como prova da razão de ser e do desenvolvimento da própria 

administração.” (RODRIGUES, 2002, p. 26).  

Com a finalidade de servir a administração estão os arquivos, que se tornaram 

com o tempo, a base do conhecimento histórico apoiado na sua função básica, que é 
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tornar disponíveis as informações que fazem parte do seu conjunto documental. No 

Brasil, a Lei 8.159 de 1991, conhecida como Lei de Arquivos dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados, além da gestão documental e da proteção 

especial aos documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 

cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. 

(BRASIL, 1991). 

A seguir serão abordados conceitos dos arquivos e dos arquivos municipais de 

modo a relacionar seu uso como instrumento de acesso à informação. 

 
3.2 As Instituições arquivísticas, os arquivos: abordagem conceitual 
 

Sobre os lugares de memória responsáveis pela perpetuação dos testemunhos, dos 

registros e da manutenção da lembrança, podem ser citados alguns: os museus, 

bibliotecas, os cemitérios, os monumentos, santuários, coleções e os arquivos. Para 

Nora (1993), o mundo moderno e suas transformações afetam a perpetuação desta 

memória, tornando o esquecimento algo muito latente. Assim, esses locais justificam-se 

pela sua importância.  

Dessa maneira, Pereira (1994) diz que a história pode ser escrita a partir de 

diversas fontes e registros como a oralidade, os livros, a arqueologia, a museologia e 

etc. Porém, para a autora, a fonte mais rica são os documentos de arquivo, pois “há mais 

de cem anos surge para a Europa a História Científica, privilegiando o estudo e análise 

das fontes documentais, consequentemente os Arquivos. (PEREIRA, 1994, p. 55). 

Para entender a história das instituições arquivísticas, é preciso que se considere 

que houve um rompimento, pois antes esses locais eram abrigos dos “tesouros do 

príncipe” e do papa medievais ou o “gabinete de curiosidades do homem culto 

renascentista”.  (JARDIM, 2011a, p. 3). 

No antigo Regime, o usuários dos arquivos eram os escribas e pessoas ligadas a 

atividades ao governo. Nessa época, o papel dos arquivos era basicamente 

administrativo. Já no século XIX, os usos e usuários de arquivos se ampliam, pois nesse 

momento, a história nacional se torna um assunto de interesse, definido uma demanda 

de informação seletiva e politizada. Sendo assim, o Estado liberal necessitava de fontes 

documentais e os documentos de arquivo se convertem em “objetos de desejo”. 

(CERDÁ DÍAZ, 2000). 
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No século XX, os círculos burgueses e de profissionais liberais são os que mais 

utilizavam os arquivos, por um lado por “estarem atraídos também por um afã 

historicista, o fomento da cultura o tornam protagonista [...] por outro lado, os únicos 

possíveis devido ao elevado analfabetismo.” (CERDÁ DÍAZ, 2000, p. 367, tradução 

nossa).  
Retorna-se a uma visão do uso do arquivo do século anterior, o 
município e seus arquivos se veem submetidos as regras da 
administração central, e como é fácil de se imaginar, ocupando um 
lugar muito secundário em todos os aspectos que se relacionam com 
sua projeção social. (CERDÁ DIÁZ, 2000, p. 367, tradução nossa). 
 

Essas instituições nascem juntos “à invenção do Estado nacional e a necessidade 

de construção de uma memória nacional que desse suporte à nacionalidade como 

componente ideológico do Estado burguês nascente”. (JARDIM, 2011a, p. 3). 

Nesse contexto, está a noção de patrimônio histórico/cultural. Nele, o Estado é 

organizado a partir de um patrimônio comum e uma identidade que seja única. Como 

produtos da construção desse patrimônio tem-se: os arquivos, bibliotecas e museus 

nacionais. 

O surgimento das instituições arquivísticas, como hoje as 
identificamos, iniciou-se com a criação, em 1790, do Arquivo 
Nacional da França. Criado inicialmente como arquivo da Assembleia 
Nacional, é transformado, em 24 de junho de 1794, no 
estabelecimento central dos arquivos do Estado, ao qual foram 
subordinados os depósitos existentes nas províncias. Para estes 
depósitos deveriam ser recolhidos os documentos produzidos pelos 
diferentes níveis da administração pública. Esta concepção de 
instituição arquivística, ressalvadas as especificidades de cada país, foi 
amplamente reproduzida na Europa e nas Américas, estabelecendo um 
modelo institucional. Este modelo permaneceu o mesmo até meados 
do século XX, privilegiando tais instituições como espaços a serviço 
da História e da memória nacionais. (JARDIM, 2011a, p. 4). 

Consequentemente, os ideais de cidadania e acesso à informação já 

estavam previstos na criação do primeiro Arquivo Histórico Nacional com a Revolução 

Francesa. (PEREIRA, 1994). 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a crescente produção documental, o 

conceito de instituição arquivística amplia-se em suas funções por conta da gestão de 

documentos. Ohira (2005) lembra que a partir do momento que se incluiu o direito à 

informação na Declaração dos Direitos Humanos em 1948, o acesso aos arquivos 

tornou-se um direito democrático de todos e não apenas da comunidade científica ou 

histórica. 
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De acordo com Paes (2004), os conceitos atribuídos aos arquivos sempre foram 

definidos a partir do seu relacionamento com as instituições e os indivíduos.  

Bellotto (2014) interpretando as palavras de Jean Yvez Rousseau e Carol 

Couture,(1998) explica que o intento dos arquivos é ser um espelho que representa 

todas as informações dos arquivos privados, públicos, de famílias, de pessoas 

independentemente de serem correntes ou históricos, que vêm para provar e 

testemunhar, mais além do que informar. “Por isso, no caso dos documentos de arquivo, 

tal objetivo liga-se muito mais ao “para quê” e ao “por meio do quê”, muito mais do que 

“o quê”, ao “de onde” ou ao “como” de um documento”. (BELLOTTO, 2014, p. 2). 

Bellotto (2014) define que os documentos de arquivos são formados por uma 

“gama infinitamente variável” que têm origens em diversos tipos de atividades, sendo 

seus fins, além de testemunhais, administrativos e jurídicos. Assim, os arquivos são uma 

reunião natural  
 de documentos oriundos de uma só fonte geradora e, em geral 
constituídos por documentos em exemplares únicos congregados em 
fundos e divididos em séries e essas, por sua vez, em itens 
documentais [...] têm como funções básicas a gestão da organização e 
do uso, a guarda e a difusão das informações contidas nos documentos 
produzidos/recebidos/acumulados pelas diferentes entidades públicas 
ou privadas no decorrer de seu funcionamento, encarregando-se 
também de assessorar a sua produção e administrar o seu uso, 
considerando-se as dentistas possibilidades para tal, relativamente à 
primeira, segunda e terceira idades dos documentos. (Bellotto, 2014, 
p. 3). 

 
 Além das citadas funções, Bellotto (2014) complementa que ao cumprir suas 

funções básicas que são servir a administração, à cidadania e a historiografia, os 

arquivos prestam para a sociedade serviços diversos que se relacionam com os direitos e 

deveres dos cidadãos, bem como sua história.  

a sociedade faz dos arquivos públicos usos multifacetados, utilizando 
os seus documentos como registros fidedignos, necessários à vida 
civil, pessoal e profissional de seus integrantes, assim como 
permitindo-lhes melhor compreender a identidade cultural de sua 
comunidade e a evolução da sua história e do desenvolvimento das 
relações entre o cidadão e o Estado. (BELLOTTO, 2014, p. 3-4). 

 
Destaca- se a principal característica dos arquivos, que é a organicidade. Esta 

característica exprime a grande peculiaridade dos documentos, pois é no vínculo 

original com a entidade produtora que o conjunto de documentos faz sentido.  

É o princípio pelo qual as relações administrativas orgânicas se 
refletem nos conjuntos documentais. É a qualidade segundo a qual 
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os arquivos espelham a estrutura, as funções e as atividade da 
entidade produtora/acumuladora em suas relações internas e 
externas. (BELLOTTO, 2014, p. 4). 
 

Como instrumentos indispensáveis a diversas atividades, os arquivos armazenam 

a informação registrada seja para a gestão, para a cidadania ou para a história. 

Ferramentas da administração (seja a dos órgãos públicos, seja a das 
entidades privadas); ferramentas da cidadania (isto é, dos direitos e 
dos deveres dos cidadãos); ferramentas do direito, ferramentas da 
historiografia (isto é, os documentos são os instrumentos de trabalho 
do historiador) [...]. Para efeitos da pesquisa histórica, os arquivos 
permanentes públicos são centros armazenadores do patrimônio 
documental da archivalia, que é parte do patrimônio histórico e 
cultural de uma comunidade, de uma cidade, estado ou país. 
(BELLOTTO, 2014, p. 7-8, grifo do autor). 

 

Para Schellenberg (2015) os arquivos públicos são um tipo de acervo “peculiar”, 

sendo obrigação do governo cuidar deles. Tanto que, o seu aspecto cultural pode ser 

comparado com os diversos tipos de acervos que se conhece, como os livros e os 

objetos de museu. O autor afirma que, em outros países, o valor do acervo arquivístico é 

amplamente reconhecido, pois é representado pelos documentos “produzidos no curso 

de sua história”.  

São os guardas das fontes de informação primária sobre os 
acontecimentos políticos, sociais, e econômicos de um país. São uma 
maneira de transmitir a herança cultural do passado, pois contém as 
ideias e princípios em que se baseiam um governo, a explicação da 
complicada organização social e econômica humana, e a prova de sua 
evolução material e intelectual. (SCHELLENBERG, 2015, p. 289). 
 

Bacellar (2012, p. 265) ressalta o papel dos arquivos públicos na sociedade, 

afirmando que eles “devem investir no papel de órgão de gestão dos documentos e 

informações públicas, atendendo às necessidades de gestão estratégica do Estado e 

contribuindo com a afirmação da cidadania ao permitir acesso qualificado à 

informação.” 
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3.2.1 As instituições arquivísticas e as políticas de arquivo no Brasil 

 

No Brasil, o Arquivo Nacional que foi instituído em 1838 como Arquivo Público 

do Império, desde a Constituição de 1824 já era visto como responsável pela guarda dos 

originais das leis assinadas pelo Imperador. Assim, “estabeleceu-se a instituição 

arquivística pública brasileira com a competência de custodiar os documentos públicos 

produzidos e acumulados pelo governo. (MARQUES, 2013, apud CARVALHO, 2017, 

p. 26). 

 Carvalho (2017) também comenta sobre a primeiras instituições arquivísticas 

brasileiras. Originadas no século XIX, suas funções eram basicamente de guarda, pois 

tinham um caráter de uma administração patrimonialista.  
Com base nessa tendência, que não deve ser incisiva e geral, algumas 
instituições e alguns serviços arquivísticos brasileiros se instituíram, a 
partir do acúmulo de documentos sem procedimentos sem 
organização, na ausência de investimento na capacitação profissional, 
no desconhecimento da diferenciação entre o público e o privado, 
assim como na falta de planejamento de ações em longo prazo. Tal 
concepção estende-se até a inserção da gestão de documentos em 
algumas instituições públicas. (CARVALHO, 2017, p. 27). 
 

A formação político-administrativa do Brasil, fez com que pouca importância 

fosse dada aos arquivos em relação ao seu papel de apoio as atividades administrativas. 

A partir disso, os acervos foram formados com características muito distintas. 

(CONARQ, 1999). 

A análise da dispersão de fundos documentais em arquivos de 
diferentes esferas administrativas, deve ser vista sempre sob a 
perspectiva da própria história da formação do Estado brasileiro e suas 
diversas vicissitudes, os desafios dos modelos centralizadores e 
descentralizadores em um país de dimensões continentais. Além disso, 
cabe destacar a existência de parcelas de acervos públicos em 
instituições privadas e/ou em centros de documentação ligados a 
diversas universidades, que reúnem, além de arquivos privados, 
documentos provenientes de diversas instâncias do poder público. 
(CONARQ, 1999, p. 2). 

 
Ao apresentar a definição de instituições arquivísticas, Jardim (2011a) as 

diferencia dos serviços arquivísticos. 

considera-se instituições arquivísticas públicas aquelas organizações 
cuja atividade-fim é a gestão, recolhimento, preservação e acesso de 
documentos produzidos por uma dada esfera governamental (ex.: o 
Arquivo Nacional, os arquivos estaduais e os arquivos municipais). 
Como tal, diferenciam-se dos serviços arquivísticos governamentais, 
outra categoria operacional, que se referem às unidades 
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administrativas incumbidas de funções arquivísticas nos diversos 
órgãos da administração pública, no âmbito dos quais se configuram 
como atividades-meio (ex.: o Serviço de Protocolo e Arquivos do 
Departamento de Administração do Ministério da Saúde). (JARDIM, 
2011a, p. 7). 
 

De acordo com o CONARQ (2016), para que se entenda o conceito de 

instituição arquivística é preciso que os conceitos de arquivo e gestão de documentos 

estejam claros, assim como são definidos na Lei Nacional de Arquivos. 4 

A instituição arquivística pública é o órgão que normatiza e fiscaliza a gestão de 

documentos no Poder público. É sua tarefa recolher, preservar, promover o acesso e a 

divulgação de documentos de arquivos, seja qual for o suporte, que são produzidos e 

recebidos pelos órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. Já as unidades de arquivo, são as “gerências dos órgãos e entidades públicas 

oficialmente designadas para coordenar e executar a gestão de documentos e de 

arquivos.” (CONSELHO... 2016, p. 3). 

O CONARQ reconhece que da união entre a instituição arquivística pública e as 

unidades de arquivo é possível que se desenvolva uma política pública arquivística, que 

é definida como “um conjunto de premissas, decisões e ações produzidas e avaliadas em 

benefício da sociedade com os objetivos de promover a gestão dos arquivos, a cidadania 

plena e a democratização do acesso à informação”. (CONSELHO... 2016, p. 3). 

Sobre as políticas de arquivos, é importante citar a Mesa Redonda de Arquivos, 

que foi um evento que ocorreu em 1999 no Rio de Janeiro e que tornou-se um marco 

para os arquivos públicos brasileiros, pois identificou “caminhos que levam à 

consolidação de uma política de arquivos públicos e privados para o país.” (OHIRA 

2005, P. 60). 

No documento final da Mesa Redonda Nacional de Arquivos, publicada pelo 

CONARQ (1999, p. 1), destacam-se as diversas discussões e reflexões sobre questões 

de capacitação de recursos humanos, infraestrutura dos arquivos públicos e de suas 

instituições, do baixo índice de recuperação de informações e etc. Os dois objetivos 

principais do evento eram: definir um plano diretor para modernização das instituições 
                                                 
4 Entende-se arquivo como o conjunto de documentos arquivísticos produzidos e recebidos por uma 
entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades específicas, 
independentemente de suporte, formato, gênero, tipo, data ou forma dos documentos. Os arquivos podem 
ser, por sua natureza, públicos ou privados. Já a gestão de documentos, é definida no artigo 3, da Lei de 
Arquivos, como "o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, 
uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente.” (CONSELHO..., 2016, p. 2, grifo do autor). 
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arquivísticas brasileiras e estimular o patrocínio de agências de fomento para projetos 

relacionados aos arquivos, seja em censos, organização de acervos, disseminação de 

informações, preservação de documentos, criação de arquivos, capacitação de pessoal, 

infraestrutura e etc.  

Na época da publicação do documento final da Mesa Redonda Nacional de 

Arquivos, a Lei Nacional de Arquivos tinha sido publicada há cerca de oito anos e 

muito problemas já haviam sido identificados, como por exemplo, a necessidade da 

consolidação de uma política nacional de arquivos que considerasse a peculiaridade da 

formação do patrimônio documental brasileiro. Sendo assim, a integração de diversos 

tipos de acervo, tanto públicos quanto aqueles formados por pessoas físicas e jurídicas, 

também deveriam ser considerados, além de outros fatores como  
a autonomia dos Poderes, dos estados, do Distrito Federal e 
municípios, as dimensões continentais do país e as diferentes regiões 
geopolíticas, que apresentam, além de fatores climáticos, estágios de 
desenvolvimento sócio-econômico-cultural distintos. (CONARQ, 
1999, p. 2). 
 

Outros aspectos que são destacados no documento, além dos esforços a 

valorização profissional, estão aqueles relacionados aos problemas de organização, 

preservação e acesso aos documentos de valor permanente. Para que isso seja 

solucionado, a sugestão encontrada seria a de " implementar programas de gestão de 

arquivos correntes, adequando-se, inclusive, ao tratamento e à gestão dos documentos 

eletrônicos, orientando, quando necessário, o uso da mais adequada tecnologia”. 

(CONARQ, 1999, p. 3). 

Ainda menciona-se o princípio da transparência administrativa, que é 

consagrado pelo direito à informação e só se torna possível se houver a 

comunicabilidade entre os arquivos. Dessa maneira, a administração fica protegida, 

garantindo eficácia e controle. (CONARQ, 1999).  

Também trata-se da questão do auxílio oferecido pelos diagnósticos que vinham 

sendo elaborados e que os mesmos apontavam para a necessidade de investimentos à 

níveis organizacionais, tecnológicos e humanos nos serviços de arquivo. Este 

investimento garantiria um melhor tratamento tanto aos acervos acumulados quanto aos 

que ainda estariam em fase de produção.  
A crescente ampliação das tecnologias da informação, tendo como 
uma das suas expressões mais evidentes a Internet, amplia a discussão 
em torno do tema, associando-o a novas possibilidades de usos da 
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informação e à emergência de espaços informacionais virtuais. 
(CONARQ, 1999, p.3). 
 

A partir das discussões abordadas, uma síntese dos problemas levantados foi 

apresentada. Destacam-se: a perda de parcelas do patrimônio documental público, a 

inexistência de instituições arquivísticas públicas municipais, o baixo índice de 

integração informacional das instituições detentoras de acervo, a inexistência de uma 

norma nacional de descrição arquivística, a deficiência na formação do arquivista e a 

necessidade de investimento na capacitação dos profissionais que atuam nos serviços 

arquivísticos do governo e por fim, a falta de visibilidade da importância dos arquivos.  

(CONARQ,1999). 

Dos problemas elencados, em relação a inexistência de arquivos públicos 

municipais foi constado na época que, dos 5.507 municípios, a maior parte não tinham 

arquivos. Este fato que não difere do quadro encontrado hoje, 20 anos após a publicação 

desse documento.  

os prefeitos e /ou presidentes das câmaras municipais não estão 
sensíveis e nem convencidos da importância da gestão de documentos 
e informações na administração do município, bem como da 
necessidade de preservação do patrimônio arquivístico público. 
(CONARQ, 1999, p.5).  

 
 Outro evento que simbolizou um marco na formulação de políticas arquivísticas 

no país foi a I Conferência Nacional de Arquivos – I CNARQ ocorrido em janeiro de 

2011. Sua convocação deu-se pelo Ministério da Justiça e teve como tema “Por uma 

política nacional de arquivos”. O objetivo principal desta Conferência foi debater sobre 

as principais questões que circundam este tema e garantir um conjunto de iniciativas 

que pudessem colaborar com a “construção de um processo democrático” e refletir “a 

diversidade e a agenda arquivística do país”. (BRASIL, 2012, p. 9). 
Os debates ocorridos durante a I CNARQ revelaram a forte 
mobilização de diversos segmentos do setor arquivístico para a 
discussão de questões que dizem respeito, sobretudo, à definição dos 
marcos legais e institucionais, como também das políticas públicas nas 
três esferas de governo. (BRASIL, 2012, p. 15), 

 
Também foram destacados a participação de diversos setores da sociedade civil 

para a elaboração e acompanhamento das políticas arquivísticas, pois estes podem ser 

considerados “componentes indispensáveis à construção da legitimidade social e da 

capacidade de galvanizar os gestores e o movimento social em torno da realização de 

uma política pública arquivística.” (BRASIL, 2012, p. 15). Reforça-se no relatório final 
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publicado a importância da valorização da função dos arquivos como contribuição ao 

desenvolvimento gerencial, científico e cultural e de acesso à informação aos cidadãos 

de um país.  

A I CNARQ foi dividida em seis eixos temáticos que buscavam avaliar o 

impacto dos 20 anos da Lei de Arquivos, de questões de administração pública e da 

gestão de do arquivos, das políticas públicas arquivísticas, do acesso aos arquivos como 

promoção de informação e cidadania, da situação dos arquivos privados no país e a 

educação, pesquisa e os recursos humanos para os arquivos. 

Nas considerações finais do Relatório Final evidenciou-se a conversão dos 

conjuntos de propostas apresentados na Conferência em políticas de Estado, planos e 

programas democráticos. Sugeriu-se como definição da política nacional de arquivos: 
o conjunto de premissas, decisões e ações produzidas, implementadas 
e avaliadas em benefício do Estado e da Sociedade com os objetivos 
de favorecer a gestão dos arquivos, a democratização do acesso à 
informação, assim como o fortalecimento dos arquivos públicos e 
privados do Brasil. (BRASIL, 2012, p. 50). 
 

Neste contexto de “consolidação de um Estado democrático de direito”, também 

é possível identificar um movimento da sociedade em relação a criação de espaços de 

memória. “A organização da sociedade civil vem contribuindo para a criação de centros 

de memória e de documentação, pontos de cultura, pontos de memória e outros espaços 

congêneres”. Este mesmo movimento criou em 2012 o Colegiado Setorial de Arquivos,  
componente da estrutura do Conselho Nacional de Políticas Culturais 
do Ministério da Cultura-  CNPC. Este colegiado é composto por 
membros da sociedade civil e do poder público que lidam diretamente 
com arquivos públicos e privados. A partir de sua criação, o Estado 
expressa um reconhecimento de que os arquivos estão diretamente 
associados à questão cultural e devem ser tratados pelas políticas 
públicas como equipamentos culturais e espaços promotores de 
cidadania. O Plano Setorial de Arquivos 2016-2026 que aqui se 
apresenta é um instrumento que propõe ações de curto, médio e longo 
prazo visando criar um arcabouço básico para cumprimento da 
legislação arquivística e dos dispositivos legais acima referenciados. 
As medidas propostas envolvem, crucialmente, uma política integrada 
do Governo Federal com o Distrito Federal, Estados e Municípios. 
(CONSELHO... 2016, p. 3). 
  

Este Plano está estruturado em três eixos com suas justificativas, objetivos e 

metas, estratégias e ações. Como está prevista uma avaliação em 2020, acredita-se que 

será uma ótima oportunidade de inserir esta pesquisa pois, será um momento em que o 
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Colegiado Setorial de Arquivos fará uma reavaliação de todos os objetivos, estratégias, 

ações e metas.  

Alguns objetivos e eixos do Plano que podem ser destacados, têm relação com 

uma possível criação de um arquivo municipal na cidade de Niterói, pois tratam de 

questões como alternativas de financiamento para arquivos, promoção de acordos de 

cooperação técnica com as administrações públicas municipais para fins de gestão, 

preservação e acesso aos documentos, participação de profissionais de arquivo em 

processo de elaboração de políticas públicas relacionadas a modernização e 

transparência administrativa, cultura e patrimônio documental, inclusão de objetivos e 

metas relacionadas a promoção de políticas públicas de gestão, preservação, e acesso 

aos acervos arquivísticos nos planos plurianuais e nos planejamentos estratégicos, além 

de integração de instituições arquivísticas e centros de memória com instituições de 

ensino superior para desenvolvimento de políticas públicas.(CONSELHO...2016).  

Uma justificativa que está presente no Eixo 2: arquivos, cidadania, diversidade e 

direitos culturais, merece ser destacada. Ela trata dos arquivos, não só pela garantia da 

efetividade do artigo 216 da Constituição Federal, mas para promoção da defesa da 

sociedade, e por este motivo é preciso que os cidadãos conheçam e usem os documentos 

para exercício de sua cidadania. Deste modo, 

Para produzir uma consciência social que conceba esses documentos 
como patrimônio nacional, faz-se necessário ampliar o número de 
usuários e visitantes nessas instituições. A difusão cultural e a 
educação patrimonial são mecanismos que promovem a integração e a 
interação arquivo-escola, arquivo-comunidade. Além destas, 
democratizar o acesso e a divulgação desses acervos incentiva o 
reconhecimento e a identificação das relações entre conjuntos 
documentais, comunidades, cidades, e favorece a manifestação da 
diversidade cultural.  (CONSELHO..., 2016, p. 11). 
 

Na publicação do Conselho Nacional de Política Cultural (2016), são 

apresentados dados relacionados a quantidade de arquivos públicos municipais. 

Segundo o documento, o Brasil conta apenas com 250 arquivos municipais, o que não 

representa nem 5 % em relação ao número de municípios, que atualmente somam 5.570. 
Os documentos arquivísticos produzidos nos municípios estão fora da 
ótica sistêmica de arquivos e sem tratamento arquivístico adequado. A 
população não tem acesso aos documentos produzidos no âmbito dos 
governos municipais. As instituições arquivísticas contribuem para 
democratizar a cultura e para assegurar o pleno exercício da cidadania 
por meio do acesso aos documentos para fins probatórios e de 
pesquisa ao patrimônio arquivístico. No Brasil, a distribuição desigual 
desses espaços nas regiões e nos estados reflete as desigualdades 



63 

 

socioeconômicas. Esse quadro deve se alterar com o aumento da 
oferta de arquivos municipais no país, assegurando o cumprimento do 
regime jurídico dos arquivos no Brasil, de acordo com as normas do 
Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. (CONSELHO..., 2016, 
p. 22). 
 

A Lei 8.159 de 1991 conhecida como Lei Nacional de Arquivos e a obra 

“Gestão de documentos: conceitos e procedimentos básicos”, publicada em 1993 pelo 

Arquivo Nacional, reforçam o pensamento de Paes (2004). Para ambas, ele pode ser 

definido como um conjunto de documentos produzidos ou recebidos por órgãos 

públicos ou instituições de caráter público, privado ou pessoas físicas em decorrência do 

exercício de suas atividades, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza 

desses documentos. (BRASIL, 1991; ARQUIVO...1993). 

Sendo assim, os arquivos públicos e os serviços arquivísticos têm como função 

social, garantir o acesso à informação, a cultura e ao desenvolvimento científico e 

apoiar os cidadãos na defesa dos seus direitos. (CONARQ, 2014, p. 7). 
Pela Constituição de 1988, ao tratar do direito ao acesso à informação 
como um direito fundamental, no inciso XXXIII do artigo 5º, todos 
têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, de interesse coletivo ou geral, que devem ser 
prestadas no prazo da lei. Ainda, a Carta Política brasileira estabelece 
que cabem à administração pública a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta. 
(CONARQ, 2014, p. 7). 
 

A publicação do Arquivo Nacional “Gestão de documentos: conceitos e 

procedimentos básicos”, define os arquivos pela natureza da sua entidade mantenedora. 

Assim, eles podem ser privados ou públicos. No caso dos arquivos públicos, além da 

especificação da abrangência dos órgãos e suas atividades, fica explícita a 

responsabilidade de gestão, recolhimento, preservação e acesso aos documentos que 

pertencem a essa esfera. Logo, os diferentes tipos de documentos que são gerados pelas 

ações municipais, formam o que se pode chamar de patrimônio documental do 

município.   

São conjuntos de documentos produzidos e/ou recebidos no exercício 
de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal, em decorrência de suas funções 
administrativas, legislativas e judiciárias. Designam também as 
instituições arquivísticas governamentais incumbidas da gestão e do 
recolhimento dos documentos produzidos pelo Poder Executivo, bem 
como pela sua preservação permanente e acesso. (ARQUIVO...1993, 
p. 14) 
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3.2.2 Os arquivos municipais no Brasil 
 

Machado (2004) identifica a documentação do município como patrimônio 

público dotado de valor administrativo e cultural. Sobre valor administrativo, é 

entendido como aquele que está diretamente ligado a obtenção de informações que 

contribuem para o desenvolvimento e a implementação de ações governamentais. Já o 

valor cultural, é aquele associado a preservação da memória da sociedade. 

O valor administrativo [...] contém provas de assuntos legais e 
financeiros, possibilita análise de experiências oficiais anteriores, dos 
procedimentos e das ações políticas já empreendidas [...] para tomada 
de decisões no presente. [...] ele serve também para a constituição e o 
exercício da cidadania, na medida em que oportuniza a fiscalização 
das ações governamentais, forçando a transparência a lisura dos atos 
administrativos. [...] o valor cultural desse acervo contém a memória 
dos grupos sociais e, por isso mesmo, é objeto de investigação na 
realização de pesquisas históricas, contribuindo para o fortalecimento 
da identidade e difusão do conhecimento. (MACHADO, 2004, p. 119, 
grifo do autor). 

 
 Assim, Machado e Camargo (2000, p. 14) definem o arquivo municipal como a 

“instituição responsável pelos conjuntos de documentos acumulados por órgãos dos 

poderes executivo e legislativo, no âmbito da administração municipal direta e indireta.” 

Dessa maneira, entendem que os documentos municipais são aqueles 

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, 2000, p. 14). 
 

Outra definição que corresponde a um arquivo municipal está expressa no 

Dicionário de Terminologia Arquivística (2005, p. 33), como aquele que é “mantido 

pela administração municipal, identificado como o principal agente da política 

arquivística nesse âmbito.” Esta frase, apesar de simples, é ampla em seu significado. 

Quando se diz “mantido pela administração municipal”, fica clara a responsabilidade do 

poder público em manter esse espaço visível, útil e acessível a toda a população do 

município. Já quando se diz que ele é o “principal agente da política arquivística nesse 

âmbito”, significa que, pelo menos teoricamente, o arquivo municipal é o responsável 

por aplicar as ações estabelecidas pela política arquivística daquele local.  

Uma especificidade dos arquivo municipais brasileiros diz respeito a sua 

subordinação. A mesma independe da organização administrativa das instituições 

brasileiras, representadas por eles, os arquivos estaduais e o Arquivo Nacional, mas 
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obedecem “a prerrogativa autonômica das esferas de ação governamental”. Logo, cada 

arquivo é responsável, dentro da sua jurisdição, pelos conjuntos de documentos 

acumulados das atividades dos órgãos da administração direta e indireta. (MACHADO; 

CAMARGO, 2000). 

Machado e Camargo (2000) explicam que essa característica tem natureza 

histórica na formação política e administrativa do país. Por conta da imensidão 

territorial do Brasil e pela necessidade de implementação de uma política centralizadora 

de poder no país, a solução foi  

a divisão do território em Províncias com autonomia limitada, sendo 
seus Presidentes nomeados diretamente pelo Imperador; as Câmaras 
Municipais, por sua vez, ficaram subordinadas às Províncias, em 
perfeita sintonia com o modelo centralizador do Império. A imagem a 
que este modelo foi associado, na época, principalmente pelos que o 
criticavam, era a de um imenso corpo cuja circulação não chegava às 
extremidades. (MACHADO; CAMARGO, 2000, p. 15). 
 

É preciso observar que o termo “municipal”, de acordo com as autoras tem um 

significado maior, pois quando se trata de poder público é o município que se encontra 

mais próximo do cidadão. Por estar mais perto, é dele que se cobram as “necessidades 

imediatas da comunidade”, sendo dele também a capacidade de “planejar e executar os 

serviços básicos” das áreas que lhe compete.  
Por isso mesmo, aos olhos dos que dele se ocupam, o governo 
municipal é a única instância da estrutura estatal dotada de concretude 
e visibilidade, frente à qual as demais não passariam de abstrações. No 
município tudo se “municipaliza”, tornando muitas vezes invisíveis os 
contornos distintivos das instituições federais e estaduais que 
funcionam na mesma circunscrição territorial. (MACHADO; 
CAMARGO, 2000, p. 16). 
 

Cerdá Diaz (2000) também comenta sobre o vínculo existente entre os arquivos 

municipais e cidadãos, sendo assim 
o arquivo é o fiel testemunho da sua própria memória histórica, e em 
definitivo, pela sua proximidade, por ser o conjunto de documentos 
que se encontra mais perto em todos os sentidos, próximo a seus 
interesses e próximo também ao seu entorno. (CERDÁ DIAZ, 2000, 
tradução nossa). 

 

Peixoto (2002) define os arquivos municipais como participantes indispensáveis 

da administração, bem como memória e preservação dos direitos municipais. Assim, os 

arquivos municipais são 
uma realidade fulcral da gestão municipal e, além de pólos 
aglutinadores e multiplicadores de sinergias, como sistemas de 
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informação são imprescindíveis à construção e vigência de uma 
efectiva administração aberta. Como produto natural da atividade 
municipal são também a memória e a experiência da administração 
local, assim como agentes indispensáveis de continuidade de acção e 
de preservação dos direitos municipais. (PEIXOTO, 2002, p. 103-
104). 

 
Na caracterização de um arquivo municipal, apresentada pelo Conselho 

Nacional de Arquivos (2014) também é mencionado seu papel tanto como ferramenta 

administrativa como de apoio ao cidadão.  

Órgão de informação e ferramenta de gestão indispensável para apoio 
à tomada de decisões, transparência e eficiência administrativas, bem 
como um serviço de informação que provê aos seus cidadãos 
instrumentos e meios para a defesa de seus direitos. (CONARQ, 2014, 
p.8). 
 

Baseada em conceitos encontrados na literatura arquivística, Carvalho (2017) 

entende os arquivos municipais como   
Aquela autoridade arquivística municipal responsável pela formulação 
e implementação de políticas públicas arquivísticas que contemple a 
gestão, a preservação e o acesso aos documentos municipais. [...] 
devem respeitar e se beneficiar da autonomia municipal, a fim de 
produzir e investir em programas, normas e instrumentos de gestão 
(plano de classificação e tabela de temporalidade). (CARVALHO, 
2017, p. 35). 
 

Silva e Venâncio (2016, p.) apresentam o papel do arquivo municipal como 

“testemunhos da prática administrativa na condução dos negócios da municipalidade”, 

pois 

São possuidores de conteúdos históricos, administrativos e culturais, 
apesar de serem ignorados, pela ausência da atenção administrativa a 
eles indispensável. Isso pode resultar na destruição indiscriminada ou 
o acúmulo caótico de conjuntos documentais que são úteis para a 
reconstituição do passado e base para o gerenciamento municipal. 
(SILVA; VENÂNCIO, 2016, p. 3). 
 

Cruz Mundet (1994, p. 139, tradução nossa) afirma que os documentos foram 

criados e são conservados para necessidades dos governos e das administrações e que, 

como uma consequência disso, a gestão do poder e a gestão dos documentos são 

assuntos interligados, pois o município gere os documentos como fonte de informação 

necessária para cumprir suas competências. Assim, Cruz Mundet (1994) define o 

arquivo municipal como: 
o conjunto de documentos gerados e recebidos pela instituição 
municipal ao longo de seu processo natural de gestão ou atividade, 
convenientemente organizado a fim de proporcionar a informação 
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necessária de uma forma rápida e eficaz. (CRUZ MUNDET, 1994, 
p.140, tradução nossa). 
 

García Ruipérez (2009, p. 27, tradução nossa) comenta que o conceito de 

arquivo municipal evoluiu ao longo dos séculos. O autor cita diversos autores que o 

definem de modo a demostrar essa evolução.  

No século 19, para Fermín Abella (apud GARCÍA RUIPÉREZ, 2009), arquivo 

era definido como, não somente a reunião de papéis, documentos, livros e registros de 

um gabinete, mas o local de conservação e guarda para consulta desses documentos.  

Já para J. Lladó y Ferragut (apud GARCÍA RUIPÉREZ, 2009), o entendimento 

de um arquivo municipal compreendia o conjunto de documentos, livros, papéis de um 

município que de maneira ordenada conservavam a história política e cultural de um 

povo.  

A definição de F. Llisete Borrel (apud GARCÍA RUIPÉREZ, 2009) ia mais 

além, pois chamava de arquivo, o serviço geral da Administração municipal que é 

responsável pela conservação dos documentos recebidos pela entidade ou produzidos 

pela mesma, além de ter o papel de informar as autoridades e funcionários sobre os 

feitos relacionados a atuação municipal e proporcionar um meio eficaz de conhecimento 

e controle dessa atuação.  

Para Vicenta Cortés (apud GARCÍA RUIPÉREZ, 2009), o arquivo é o conjunto 

de documentos acumulados de um processo natural seja por pessoa ou entidade, pública 

ou provada no curso da gestão de qualquer assunto, aqueles que são produzidos ou 

recebidos, independentemente de data, aqueles que se conservam ou custodiam, para 

serem consultados ou servir de testemunho e informação. 

García Ruipérez (2009) sintetiza essas definições em três conceitos diferentes 

para o arquivo municipal. Na opinião do autor, apesar de serem diferentes, são 

complementares.  

Como arquivo municipal entende-se tanto como um lugar determinado 
com características concretas destinado a conservar documentos, 
como um conjunto organizado de tudo isso e um serviço municipal 
especializado em seu tratamento. Nesta última interpretação, o arquivo 
municipal tem sido definido como um serviço público de caráter 
administrativo especializado na gestão e tratamento da documentação, 
e na custodia e divulgação da mesma. Portanto, no nosso 
entendimento, para que exista um verdadeiro arquivo municipal é 
preciso que haja confluência desses três elementos. Se não é dessa 
maneira, podemos estar nos referindo a depósitos de documentos ou, 
inclusive, a armazéns de papel. (GARCÍA RUIPÉREZ, 2009, p. 28, 
tradução nossa). 
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García Ruipérez (2009, p. 29, tradução nossa) define ainda o arquivo municipal 

a partir de três perspectivas: a de um serviço público administrativo especializado na 

gestão, tratamento, custódia e divulgação de documentos e também de um conjunto 

formado por todos os documentos conservados por um órgão municipal, procedentes de 

vários fundos documentais.5 Outra definição pode ser relativa as instalações onde se 

reúnem, conservam, organizam e se difundem os fundos documentais.  

Tessitore (2003) comenta que a função de arquivar sempre esteve presente em 

todas as administrações, porém ela se torna esquecida em relação as demais atividades 

da fase corrente dos documentos como recebimento, registro, distribuição, expedição e 

acompanhamento. Em consequência deste mal hábito, os documentos vão se 

acumulando após o cumprimento de suas funções e 
ultrapassados os prazos legais de guarda, boa parte dos 
administradores não vê problemas em acumular esses conjuntos 
documentais em depósitos onde o caos domina, ou em destruí-los 
indiscriminadamente, sem qualquer processo de avaliação em moldes 
técnicos. Os valores culturais e científicos que o documento assume, 
mesmo quando cessada sua função primeira,sua condição de 
testemunho da trajetória daquela comunidade não são levados em 
consideração e o que deveria ser o patrimônio arquivístico municipal 
se transforma em “corpo estranho e indesejável”, que se quer eliminar 
na primeira oportunidade. (TESSITORE, 2003, p. 7). 
 

Há ainda outro possível cenário, quando os arquivos são considerados históricos 

e por isso são subordinados à área cultural e não têm vínculo com a produção 

documental do governo. 

Repositórios do “passado”, não são realimentados, devido à falta de 
percepção de que nenhum documento de arquivo nasce para servir à 
história, mas que muitos, por registrarem os mais variados aspectos da 
realidade social, acabam por se tornar fontes para a pesquisa, e devido 
à falta, portanto, de visão de que é o documento administrativo de hoje 
que poderá ser o documento histórico de amanhã. (TESSITORE, 
2003, p. 7). 

 
Para Cerdá Diáz (2000, p. 368) o arquivo municipal deve ser regido a partir de 

um princípio de gestão básico onde todos os serviços devem estar orientados para 

                                                 
5[...] já que junto ao fundo documental municipal podem ser conservados outros fundos gerados por 
irmandades, associações, empresas e etc., nessa mesma localizada. O fundo documental municipal estaria 
constituído pelo conjunto organizado de documentos produzidos e recebidos pela administração no 
exercício de suas funções, ao longo de sua história que têm sido conservados para sua utilização na gestão 
administrativa, na informação disponibilizado aos cidadãos, na projeção cultural e na investigação 
científica. Mesmo que sua organização completa seja uma fantasia. (GARCÍA RUIPÉREZ, 2009, p. 28, 
tradução nossa).   
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atender as demandas da comunidade. Isso se justifica pelo fato de que o documentos 

municipais formam o patrimônio de uma cidade e dessa maneira, não podem estar 

abandonados e alheios aos interesses de seus munícipes e complementa 
Somos serviços públicos de informação e junto a obrigação 
profissional de conservar está a de difundir, de criar vias de 
comunicação entre os documentos e a sociedade. Contudo, esta 
projeção exterior do arquivo devemos realizá-la sabendo desde onde 
partimos, valorizando quais serviços podemos oferecer, conhecendo 
nosso espaço social, e sobretudo o público ao qual podemos e 
devemos nos dirigir.(CERDÁ DIÁZ, 2000, p. 368, tradução nossa). 

 

No caso do Brasil, ainda há indiferença e pouco interesse com os documentos e 

os arquivos públicos. Os poucos arquivos institucionalizados que existem, precisam 

sobreviver a indiferença de seus governos. 
Os arquivos municipais brasileiros não se têm distinguido como 
órgãos prestadores de serviços. Longe de se beneficiarem das 
vantagens que apresentam em relação aos seus congêneres do poder 
público estadual e federal, para os quais a descentralização das 
unidades produtoras de documentos constitui um problema de difícil 
solução, encontram-se em precárias condições de funcionamento. 
(MACHADO; CAMARGO, 2000, p.69). 
 

Silvestre e Bedin (2016) sintetizam a finalidade do arquivo como a reunião, a 

guarda, a preservação e a disponibilização de informações dentro dos padrões que 

atendam às demandas dos usuários, mas ponderam 

Apesar da reconhecida importância dos arquivos e dos esforços do 
CONARQ em instituir a política nacional de arquivos, é comum nos 
dias atuais encontrar instituições que não tratam adequadamente os 
documentos, e ainda criam verdadeiros amontoados de papéis, 
dificultando o acesso às informações. (SILVESTRE; BEDIN, 2006, p. 
268).  

 
Ohira e Martinez (2002) avaliam a questão do acesso aos arquivos públicos no 

Brasil. Em consonância com outros autores, afirmam que apesar de existirem inúmeras 

leis que garantem o acesso aos documentos, este continua limitado além de  
inúmeras dificuldades encontradas pelas instituições arquivísticas para 
manter seus acervos disponíveis para consulta e para atender ao 
cidadão que procura os arquivos, seja com o objetivo de realizar 
pesquisa científica ou de buscar a comprovação de direitos. (OHIRA; 
MARTINEZ, 2002, p. 5). 

 
Sobre a situação dos municípios em relação aos seus documentos, trata-se de 

mais um infeliz relato de ausências: faltam autonomia, recursos, pessoal capacitado e 

vontade política para que haja mudanças. 
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A maioria dos municípios tem “depósitos” de documentos, mas não 
criou legalmente um arquivo. Outros, no entanto, surgiram vinculados 
às secretarias [...], demonstrando que os arquivos são percebidos como 
instituições de caráter exclusivamente cultural e não como órgão 
fundamental à administração. [...] Quanto ao pessoal, a instabilidade 
do quadro funcional [...] não permite uma continuidade dos trabalhos 
e impede a formação de pessoal qualificado. Desnecessário é dizer 
que pouquíssimos contam com arquivistas. [...] Na maioria das vezes, 
quando essas atividades são desempenhadas por profissionais da área 
do História, a lógica organizativa implementada acentua o valor 
histórico dos documentos em detrimento do respeito pela estrutura 
orgânica do arquivo, notando-se, por isso mesmo, uma lacuna quanto 
à perspectiva de uso e acesso ligados ao interesse administrativo das 
entidades produtoras. (MACHADO, 2004, p. 120). 

 
Em sua discussão sobre os arquivos públicos municipais, Machado (2004) 

comenta que, tanto a problemática da gestão de documentos produzida pela 

administração pública, quanto à postura e as ações dos gestores públicos em relação ao 

acervo documental do município, são passíveis de reflexão, pois 
Apesar do avanço, em termos de normas e regulamentações a esse 
respeito, na maioria dos municípios brasileiros vislumbramos o 
mesmo quadro: omissão, descaso e degradação. Estamos longe de ver 
administradores públicos considerarem os arquivos como elementos 
imprescindíveis de um sistema de informações, capazes de apoiá-los 
no estabelecimento de políticas públicas e de garantir acesso à 
informação aos governados. (MACHADO, 2004, p. 116). 
 

 Observa- se então, que os mesmos gestores que não se importam com a gestão 

dos documentos de seu município quando estão no exercício de suas funções 

administrativas, se utilizam de diversos tipos de conjuntos documentais para atender as 

necessidades coletivas, o que deveria ser considerado no trato com esses documentos. 
os gestores municipais estabelecem planos e metas, registram 
diferentes tipos de receita, configuram atividades produtivas, 
organizam e implantam serviços [...] dessas atividades resulta um 
conjunto documental de diferentes formatos e suportes de material que 
atesta, de maneira significativa, a trajetória das administrações e dos 
indivíduos que delas fazem parte. Tem, pois, valor comprobatório e 
informativo. (MACHADO, 2004, p. 118). 
 

Para Bacellar (2012), os arquivos não são reconhecidos como merecem ser. Esse 

espaço que abriga todo o conhecimento de uma sociedade, para a maioria da população 

é um “sinônimo de depósitos de papéis velhos e amarelados”. A seguir ele faz um relato 

da situação de descaso dos arquivos públicos brasileiros. 
De uma maneira quase que generalizada, essa imagem se confirma na 
realidade em que se encontram a maioria esmagadora dos arquivos: 
relegados a um segundo plano nas preocupações das administrações 
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públicas, esquecidos em um desvão rebaixado dos organogramas do 
Estado. [...] depósito de funcionários encostados, punidos ou 
esquecidos pelas mais variadas razões. [...]. Arquivos públicos não 
operacionais, capengas têm garantido que enormes massas 
documentais se percam nos depósitos das repartições, ao arrepio da 
legislação arquivística vigente, que transforma em crime a não 
preservação dos documentos tidos como de guarda permanente. 
(BACELLAR, 2012, p. 266). 

 

Esses e outros acontecimentos apenas demostram o quão distante está o Poder 

Público Municipal do que entende como arquivo. Nesta visão os documentos 

acumulados só atrapalham e não tem utilidade. 

em face de um arquivo que considera efetivamente “morto”, sem 
serventia alguma para ele e, portanto, descartável, não pela 
eliminação, mas pela alienação desse patrimônio municipal. Não raro, 
essas instituições (com exceção dos Arquivos Estaduais) não possuem 
os meios, nem o pessoal especializado para tratar os documentos, que 
permanecem apenas “depositados” ali. Por outro lado, sua vinculação 
com esferas de poder mais amplas pode acabar na transferência do 
acervo entregue a sua custódia para localidades que com ele não 
mantém qualquer relação. A recuperação desses conjuntos 
documentais demanda negociações nem sempre fáceis ou rápidas, 
requerendo a flexibilidade precisa para a adoção das soluções viáveis 
em cada caso. (TESSITORE, 2003, p. 9). 
 

Somado a isso, encontra-se o desconhecimento sobre a importância do conjunto 

de documentos de um município de um modo geral. Devido a concepções equivocadas, 

muitos documentos são destruídos sem critérios ou acumulados sem coerência. 

Os resultados têm sido, entre outros, a perda de provas de direito dos 
cidadãos, a imprecisão no fornecimento de subsídios para o processo 
decisório e sérias lacunas no acervo documental potencialmente 
importante para a investigação retrospectiva. (MACHADO; 
CAMARGO, 2000, p.69). 
 

A falta de profissionais capacitados nesse ambiente também é uma grande falha 

que se agrega a outras como   

desinformação dos governantes, dos administradores e da comunidade 
em geral sobre o papel dos arquivos no desenvolvimento 
socioeconômico e cultural da cidade; alheamento, com raras exceções, 
no que respeita à ligação dos arquivos com as funções do governo 
municipal; desorientação na escolha de dirigentes da área pela 
inobservância de qualificações e/ou experiências técnico 
administrativas e culturais mínimas necessárias ao seu desempenho; 
desinteresse dos administradores, pesquisadores e outros usuários em 
relação aos protocolos e arquivos correntes, como se neles não se 
iniciasse a trajetória dos documentos, fundamental tanto para as 
comunicações administrativas, quanto para a memória do poder 
público, espelho, afinal, do que ele fez ou deixou de fazer; descaso 
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com a estrutura organizacional e funcionamento dos arquivos, como 
se os mesmos não contribuíssem para o desempenho do governo a que 
servem; dificuldade de implantar o modelo sistêmico de administração 
de arquivos municipais, de acordo com a Teoria das Três Idades. 
(MACHADO; CAMARGO, 2000, p. 69-70). 
 

Em seu trabalho sobre os arquivos municipais catarinenses, Ohira (2005, p. 61) 

identificou os seguintes problemas que podem ser compartilhados por muito arquivos 

municipais brasileiros e que, de uma maneira geral, impossibilitam o exercício do 

direito à informação: 

-   inexistência de programas de gestão de documentos; 

-   falta de pessoal qualificado; 

-   local inadequado para guarda do acervo; 

-   precariedade na conservação, preservação e restauração de documentos; 

- ausência de programas para tratamento e recuperação da informação 

arquivística; 

Rodrigues (2005) também consegue resumir bem caos das administrações 

municipais neste contexto, as quais  
funcionam marcadas pela instabilidade da estrutura administrativa; 
por uma produção documental descontrolada; por ausência ou 
complexidade de procedimentos administrativos, que multiplicam os 
circuitos do tramite documental, gerando séries duplicadas e frações 
de séries em sua maioria elimináveis e, principalmente, pelo 
distanciamento entre a legislação e a prática. (RODRIGUES, 2005, p. 
42). 
 

É preciso lembrar, portanto, que a importância dos documentos na esfera 

municipal é a mesma nas esferas nacional e estadual. Todos eles têm em comum o fato 

de serem produtos e instrumentos das ações dos governos e testemunhas das suas 

relações com a comunidade. Inclusive, são essas condições que justificam a existência 

dos arquivos municipais para seus munícipes. (MACHADO; CAMARGO, 2000). 

De acordo com o “Guia resumido de como criar um arquivo municipal”, 

publicado pelo CONARQ (2014b) a criação de um arquivo público municipal, depende 

de diversos fatores, porém foi determinado pela Constituição Federal, pela Lei Nacional 

de Arquivos e pela Lei de Acesso à Informação. 
deve ser criado formalmente na estrutura organizacional da prefeitura, 
por meio de lei específica, que definirá os critérios de sua organização 
e vinculação administrativa, bem como os mecanismos de gestão, 
difusão e acesso às informações públicas [...] deverá ser dotado, 
principalmente de recursos humanos qualificados para dar 
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cumprimento às suas atividades específicas, bem como de 
infraestrutura física, material e tecnológica adequada para tratamento, 
guarda, armazenamento, preservação e acesso aos documentos de 
acordo com as normas e legislação em vigor. (CONARQ, 2014b, p. 
4). 
 

Oliveira (1999, p. 6) comenta que apesar da descentralização política garantir 

aos municípios brasileiros a gestão e custódia dos seus arquivos, da Lei Nacional de 

Arquivos conferir à responsabilidade de regulamentar a gestão de documentos aos 

Estados e aos municípios, das iniciativas do CONARQ e das dificuldades apontadas em 

diversos relatórios e estudos sobre a situação do patrimônio documental arquivístico 

brasileiro, “pouco tem sido feito no nível de governos estaduais e municipais.” Mesmo 

com as leis existentes, ainda existe uma grande dificuldade para se criar arquivos 

municipais. 

A autonomia municipal, garantida pelo regime federativo brasileiro, deu aos 

municípios a autonomia para “continuidade do exercício das mesmas funções e a 

produção e acumulação das mesmas séries documentais.” (OLIVEIRA; BERNARDES, 

1994, p. 138). 

Ainda a respeito da Legislação Brasileira sobre arquivos, gestão, preservação e 

acesso aos documentos e informações públicas, destacam-se as principais: a 

Constituição Federal de 1988, a Lei Nacional de Arquivos, a Lei de Acesso à 

Informação e a Resolução do CONARQ n. 27 de 16 de junho de 2008. Esta última 

dispõe sobre o dever do poder público, seja ele estadual do Distrito Federal ou 

municipal, na criação e manutenção de arquivos públicos. Sendo assim, é competência 

dos mesmos a promoção da gestão, guarda e preservação dos documentos arquivísticos 

e a disseminação de informações. 6 

Sobre essas legislações, o CONARQ (2014b) ressalta a importância do 

conhecimento das mesmas pelo gestor municipal para que ele entenda a suas 

responsabilidades. A criação de arquivos públicos e de legislação específica que apoie a 

gestão dos documentos públicos, juntamente com uma política eficiente de acesso às 

informações que vão garantir o atendimento pleno aos cidadãos, é um dever dos estados 

e municípios. 
Com a promulgação da lei federal n. 12527, de 2011 (Lei de Acesso à 
Informação), que possibilita amplo acesso às informações públicas de 

                                                 
6Resolução n. 27, de 16 junho de 2008. Disponível em: http://www.conarq.gov.br/index.php/resolucoes-
do-conarq/269-resolucao-n-27,-de-16-de-junho-de-2008. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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maneira mais detalhada, com indiscutíveis repercussões nos 
municípios brasileiros, a gestão documental assume uma importância 
ainda maior. Configura-se como o instrumental indispensável para 
viabilizar aquilo que a lei erige como garantia basilar do exercício 
pleno da cidadania, posto que assegura a todos o direito de receber os 
órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que 
será prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 
(CONARQ, 2014b, p. 6-7). 
 

Neste contexto, a eliminação de documentos públicos é uma atividade que 

merece atenção. Muitas vezes as eliminações são feitas sem critérios e sem autorizações 

específicas. Sendo um processo que faz parte da gestão de documentos, a mesma só 

deverá ocorrer mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua esfera e 

competência. (CONARQ, 2014b).7 

 Partindo dos princípios legislativos resumidos e bem pontuados nesta publicação 

do CONARQ (2014b, p. 8), entende-se que o arquivo público municipal deve ser o 

apoio da gestão municipal, prestando serviços que atendam aos seus munícipes, mas 

que para isso seja feito, é preciso que “[...] o município conte com um quadro de agentes 

públicos especificamente designados para exercer as atividades de arquivo.” O papel do 

arquivista precisa ser valorizado, pois ele é um dos profissionais capacitados e 

habilitados para desempenhar as atividades de gerenciamento dos documentos e da 

informação.  

Desta forma, a relevância de um arquivo municipal enquanto instituição, 

também é justificada na cartilha do CONARQ (2014), pois além de citar a condição 

estratégica que o arquivo representa, afirma que somente o seu estabelecimento irá 

garantir que se cumpram a Lei Nacional de Arquivos (Lei 8.159/1991), a Lei de Acesso 

à Informação (Lei 12.527/ 2011) e as normas constitucionais relativas ao acesso, gestão, 

transparência e preservação de informações públicas. 

Sendo assim, a falta de um fluxo documental e de uma política de arquivos 

podem dar diversos destinos ao conjunto de documentos do município. “A par daquele 

mais comum – porões, cozinhas, banheiros e outros locais pouco indicados para 
                                                 
7A Resolução n. 7, de 20 de maio de 1997, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), que tratava 
dos procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do 
poder público foi revogada pela Resolução n. 40, de 09 de dezembro de 2014. No parágrafo único do seu 
artigo 1º fica definido que os órgãos e entidades só poderão eliminar documentos caso possuam 
Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos constituídas e com autorização da instituição 
arquivística pública, na sua específica esfera de competência. Disponível em: 
http://conarq.gov.br/resolucoes-do-conarq/282-resolucao-n-40,-de-9-de-dezembro-de-2014.html. Acesso 
em: 20 jan. 2019.  
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depósitos de documentos, onde estes são simplesmente empilhados, como já 

mencionamos -, outros foram definidos”. (TESSITORE, 2003, p. 7). 

Peixoto (2002) vê na modernização das administrações e nas novas tecnologias 

de informação novas maneiras de se repensar a cultura das organizações. Para o autor é 

impossível gerir de maneira eficiente sem que se considere o “fluxo de informações que 

é gerado dentro e fora das organizações”. Dessa forma, Peixoto (2002, p. 99) considera 

os arquivos municipais como sistemas de informação já que “[..] há que gerir toda uma 

série de questões reativas ao tratamento, acesso, controlo, manuseamento, pesquisa e 

difusão da informação que em si mesmos encerram.” Portanto, os mesmos necessitam 

ser contemplados na modernização dos serviços da administração para que o cidadão 

tenha suas necessidades satisfeitas.  
Neste sentido são primordiais para a agilização administrativa, isto é, 
na melhoria da qualidade da informação e na diminuição dos tempos 
de resposta ao cidadão, devendo contribuir na organização da 
informação e dos seu alcance nos serviços. A administração terá 
sempre que ser uma melhor Administração para o cidadão e não 
virada para si própria. Por isso, face ao constante desenvolvimento da 
sociedade em que nos inserimos, aos profissionais de arquivo 
colocam-se cada vez maiores exigências ao nível da gestão da 
informação. (PEIXOTO, 2002, p. 99). 
 

Peixoto (2002, p. 102-103) valoriza a questão do conhecimento do conjunto de 

documentos existente no município. Para o autor, os inventários, catálogos, guias, 

censos ou simples listas são muito importantes, pois sua publicação “transporta novos 

desafios para toda a comunidade” a partir do momento que se torna garantia de 

conhecimento do acervo documental dos arquivos, os identifica e responsabiliza as 

“entidades proprietárias e/ou guardadoras no respeitante à segurança, ao tratamento e 

preservação de todo o seu patrimônio documental.” 

García Ruipérez (2009, p. 195, tradução nossa) reafirma a utilidade dos 

documentos que são conservados nos arquivo municipais, pois seu conteúdo é de 

interesse dos cidadãos e de seus órgãos municipais.  

Ressalta-se que o papel do arquivo público não é apenas o de preservar a 

memória e os direitos. O arquivo deve cuidar desses documentos antes que os mesmos 

se tornem públicos, estabelecendo condições para que os documentos se tornem 

memória, ou seja, “condições que garantam que papéis de guarda permanente sejam 

efetivamente destinados para a posteridade, não sendo destruídos pela incúria humana 

ou pela fauna devoradora de papéis da mesma incúria.” (BACELLAR, 2012, p. 267). 
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Reconhecidos diante de sua utilidade tanto para os cidadãos quanto para o 

Estado, os arquivos não podem ser locais apenas de preservação da memória mas 

“órgão de gestão da informação e dados públicos”. Também devem ser espaço para 

atuação de diversos profissionais, não só os arquivistas e os historiadores. É preciso 

enxergar o arquivo público então como um desafio  
de preservar a memória, os direitos da cidadania, a democracia, a 
transparência do Estado, a luta contra a corrupção, tudo amparado 
pelos documentos. [...] É preciso levar o acervo permanente para as 
salas de aula e desenvolver projetos em parceria com as universidades. 
Arquivos públicos devem ser dinâmicos, modernos e úteis para a 
sociedade, senão continuarão em sua triste sina de esquecidos às 
sombras do Estado. (BACELLAR, 2012, p. 276). 
 

Com isso, há a preservação também de direitos e da memória, fazendo do 

arquivo público um instrumento que garante a democracia.   

Um juiz da Suprema Corte americana certa vez afirmou que, em 
assuntos de sigilo, a luz do Sol é o melhor desinfetante. Este 
desinfetante é, no entanto, perigoso, pois também destrói os 
documentos. O melhor desinfetante, a meu ver, é o arquivo em plena 
operação, aberto, dotado de condições ideais de trabalho: ali os 
documentos são higienizados e abertos à sociedade. Não há 
democracia, enfim, sem arquivos públicos eficientes. (BACELLAR, 
2012, p. 271). 

 
Observando as iniciativas dos últimos anos relacionadas a melhorias das 

políticas públicas e da modernização da gestão municipal, ressalta-se que a Constituição 

Cidadã, que em seu artigo 216, inciso 2, responsabiliza a administração pública pela 

gestão de documentos e a permissão de consulta desses documentos a quem necessite e 

a  Lei Nacional de Arquivos, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados, definindo em seu artigo 21 que as legislações estaduais e municipais definirão 

os critérios tanto de organização e vinculação de seus respectivos arquivos e a gestão e 

acesso aos documentos. Dessa forma, é entendido que tanto a criação de arquivos 

municipais quanto a gestão de documentos, além de exigências legais, são fundamentos 

para uma administração pública eficiente e transparente. (MATOS; PEREIRA, 2006). 

Enfatiza-se também a importância da cooperação técnica que pode ser feita entre 

instituições, universidades e comunidade em geral para apoiar a criação de um arquivo 

municipal em suas cidades. Esse tipo de ação, agrega a comunidade questões de 

interesse relacionados a gestão do arquivo municipal. 

considerando a legitimidade e a autonomia gerada em atividades 
participativas e solidárias. Lembra-se que a comunidade pode e deve 
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ver no arquivo um centro de memória e identidade cultural, onde a 
formação do perfil histórico local encontra na informação arquivística 
o insumo para transmissão e disseminação. (MATOS; PEREIRA, 
2006, p. 6). 
 

Uma ação que também se pode ser feita em relação aos arquivos, dada a situação 

de calamidade e de perda de documentos, não diz respeito a marketing, propaganda ou 

conscientização. Diz respeito a aspectos práticos de uma administração, quando o que 

falta na verdade, são condições básicas para o funcionamento de um arquivo tais como: 

investimentos financeiros, estantes, caixas, pastas, funcionários, locais próprios para 

documentos, atividades de conservação e restauração, recursos tecnológicos e etc. 

(PEREIRA, 1994, p. 57). 

Dessa forma, Cruz Mundet (1994) define que um dos requisitos mínimos para 

que os municípios ofereçam serviços de arquivos básicos é: ter um arquivista 

profissional que trate da gestão dos arquivos e instalações adequadas. Para tanto, o autor 

explica o papel do arquivista e comenta que muitas pessoas não sabem a importância 

desse profissional e pensam que as tarefas de um arquivista são as mesmas que de um 

bibliotecário, porém  
O arquivista, como o bibliotecário e o documentalista, é antes de tudo 
um gestor de informação, com especificidades suficientes que o 
distiguem de outros profissionais da área. […] todas as suas tarefas 
estão orientadas a satisfazer as necessidades informativas para: 
alcançar uma correta gestão administrativa, salvaguardar os direitos e 
os deveres das pessoas e tornar possíveis a investigação e a difusão 
cultural.(CRUZ MUNDET, 1994, p. 141, tradução nossa). 
 

Sobre o papel cultural e social dos arquivos, Bellotto (2014) também comenta 

sobre o papel do arquivista, É preciso que o profissional se dê conta do potencial de 

usuários que tem a conquistar. 

Este atendimento diferenciado, isto é, o que vai além dos serviços 
prestados aos administradores, aos juristas e aos historiadores, não é 
só um “a mais”, não é perfumaria. Ele deve ser oficialmente 
legitimado como uma ampliação administrativa, repetimos, de todo o 
aparato arquivístico. A verdade é que os programas educativos e 
culturais são ampliação, para fora da sala de leitura/consulta, do 
serviço normal de referência, isto é, o atendimento normal ao usuário. 
Basta que os arquivistas reconheçam que o público vai além dos que 
vêm ao recinto do arquivo, sobretudo os historiadores, e perpassa por 
todos os componentes da comunidade, mesmo aqueles que nem sequer 
sabem o que seja o arquivo. (BELLOTTO, 2014, p. 8-9).   
 

Bellotto (2014) conclui, citando Antonia Heredia Herrera e Elio Lodolini, que o 

mais importante é compreender que o papel do arquivo é oferecer serviços à sociedade e 
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que o papel do arquivista é entender que o documento, além de ser parte de um todo, 

preserva relações existentes entre os documentos desse conjunto, tendo cada um o seu 

papel. 

Neste sentido, Oliveira (1999, p. 1-3) afirma que para construir um arquivo 

público é preciso que haja preocupação com a memória coletiva e com o patrimônio 

histórico, artístico e cultural de um povo. Dessa maneira, é possível obter um “espaço 

público amplo e de integração da cidadania”, pois entende-se que a o município precisa 

se adequar aos novos tempos nos quais a informação significa “poder, investimento, 

conhecimento e capital”. A busca deve ser por uma gestão “mais moderna, ágil, 

competitiva, para exercer uma nova função social, estimulando a participação e a 

inserção da comunidade.”  
Portanto, os municípios, criados a partir do século XVI, produziram e 
acumularam conjuntos documentais comuns àqueles que são 
atualmente produzidos pelos municípios recentemente instalados. A 
descentralização política tem garantido aos municípios brasileiros, 
diferentemente das administrações municipais de outros países do 
Mercosul, a custódia de seus próprios documentos, que 
excepcionalmente foram recolhidos pelo Arquivo Nacional ou pelos 
Arquivos estaduais. (OLIVEIRA; BERNANDES, 1994, p. 139). 
 

Oliveira e Bernardes (1994) acreditam que o fato de muitos arquivos do 

município estarem ligados às estruturas menores da Prefeitura e na maioria das vezes 

subordinados aos órgãos de cultura, impede uma evolução no que diz respeito a 

formulação e aprovação de leis e políticas de gestão de documentos e em relação aos 

recursos humanos e materiais. Com o processo de redemocratização, a discussão sobre 

garantias e direitos fundamentais se ampliou e a questão dos arquivos teve uma 

mudança. 

Os arquivos, que estavam até então associados à cultura e quando 
muito à administração, passaram também a ser associados à conquista 
de direitos civis e ao exercício pleno da cidadania.  Ou seja, a ênfase 
deixou de recair exclusivamente sobre a responsabilidade dos órgãos 
públicos pela guarda e conservação para incidir sobre o direito do 
cidadão de acesso aos documentos públicos. (OLIVEIRA; 
BERNANDES, 1994, p. 142). 

  
Em termos legislativos, para a instituição de um arquivo municipal, bem como 

de sua política municipal de arquivos, é preciso que o prefeito e os vereadores do 

município tenham consciência de que a perda, o extravio ou a destruição de documentos 

públicos podem ser danosos à administração pública e ferem os direitos dos cidadãos 

em relação à produção de conhecimento, à memória e a história. Além disso, precisam 
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estabelecer um modelo de gestão que integre as fases corrente, intermediária e 

permanente para assegurar desde a sua produção, a organização, o controle, a proteção e 

a preservação dos documentos. Assim, os dispositivos legais são: 

- a Constituição Federal de 1998 que em seu § 2º do artigo 216, dispõe que cabe 

a administração pública a gestão da documentação governamental e as providências 

para franquear a sua consulta; 

- o artigo 1º da Lei Nacional de Arquivos nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que 

dispõe sobre o dever do poder público da gestão de documentos e da proteção especial 

aos documentos de arquivo, como instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação; 

- o artigo 9º da Lei Nacional de Arquivos, sobre a eliminação de documentos 

produzidos pelas instituições públicas e de caráter público, a qual só pode ser realizada 

mediante autorização da Instituição arquivística pública, na esfera de sua competência; 

- o artigo 25º da mesma lei, que dispõe sobre a sujeição à responsabilidade 

penal, civil e administrativa aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor 

permanente ou de interesse público e social; 

- o artigo 62º da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

que é crime destruir, inutilizar e deteriorar documentos de arquivo, protegidos por lei, 

ato administrativo ou decisão judicial, e estabelece as sanções penais dele decorrentes; 

- o pleno cumprimento das disposições contidas nos incisos XIV e XXXIII do 

art. 5º, no inciso III do art. 23, no art. 215, no inciso IV e nos §§ 1º e 2º do art. 216 da 

Constituição Federal de 1988, assim como nos artigos 5º, 9º e 21 da Lei Federal de 

Arquivos nº 8.159, de 1991 para promoção da gestão, da preservação e do acesso aos 

documentos produzidos e recebidos no âmbito dos poderes Executivo e Legislativo; 

- a conformidade com o art. 21, da Lei Federal de Arquivos nº 8.159, de 1991; 

para definir critérios de gestão dos documentos e serviços públicos arquivísticos, a 

criação do arquivo público e os mecanismos e difusão e acesso aos registros; 

- a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de novembro de 2011, que regula 

o acesso às informações públicas, sendo responsabilidade do município o atendimento 

as suas determinações. (MARIANA, 2012). 

Desta maneira, o poder público enxergará os arquivos como instrumentos de 

gestão indispensáveis à transparência, eficácia, eficiência e efetividades das atividades 

administrativas para o desenvolvimento social. Esta função dos arquivos interessa a 
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toda comunidade, já que os conjuntos documentais do município são o patrimônio 

municipal e formam, além de sua história, valores probatórios, informativos que 

garantem a cidadania. (MARIANA, 2012). 

Para Machado (2004), algumas maneiras de aproximar a discussão da gestão dos 

arquivos públicos dos governantes e de seus governados é fazer com que ambos 

entendam os benefícios que podem ser gerados. Assim, os arquivos podem conquistar o 

seu lugar na estrutura administrativa e trabalhar para elaborar as políticas públicas de 

gestão de documentos.  Com esse pensamento, a autora lista uma série de soluções para 

a superação dessa situação como: realização de trabalhos educativos sobre o tema, 

envolvimento dos administradores públicos e da população, parcerias com meios de 

comunicação para divulgação dos trabalhos dos arquivos, organização de exposições, 

publicações, palestras, cursos etc. Em relação ao estabelecimento de políticas públicas, 

a autora complementa: 
precisa atender a quatro exigências mínimas: base legal de 
constituição, recursos humanos estáveis e qualificados, dotação 
orçamentária suficiente para dar conta das necessidades do trabalho a 
ser empreendido e estrutura física compatível com as normas 
elementares de conservação e preservação de acervos documentais. 
(MACHADO, 2004, p. 119-120, grifo do autor). 

 
Silvestre e Bedin (2016), entendem que somente com a aplicação das atividades 

necessárias ao tratamento dos documentos como a avaliação, a classificação e a 

descrição, será possível transformar a realidade dos arquivos. Para elas, a verificação do 

valor primário (fins administrativos, fiscais, legais e executivos) ou secundário (fins de 

pesquisa) de cada documento é o que define o que será preservado e o que será 

eliminado.  

[...] estabelecendo que documentos correntes são aqueles em curso ou 
que, mesmo sem movimentação, são consultados frequentemente, 
documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos 
órgãos produtores, por motivos de cunho administrativo, esperam sua 
eliminação ou recolhimento para guarda definitiva; documentos 
permanentes são grupos de documentos de valor histórico, probatório 
e informativo que devem ser definitivamente preservados (BRASIL, 
1991; SILVESTRE; BADIN, 2006, p. 268). 
 

Em relação à educação patrimonial em arquivos, Fratini (2009) considera que a 

exploração dos arquivos enquanto fontes de prova ou evidência de ações, em grande 

parte em formato escrito, são interessantes para atividades de ação educativa, pois 
É grande o aprendizado que se pode obter a partir de um trabalho com 
documentos de arquivo escrito, em termos de construção de saberes 
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linguísticos, históricos e de cidadania, já que os documentos refletem 
a administração pública de uma cidade, estado ou país, e envolvem 
questões de direitos e deveres entre governo e cidadãos. (FRATINI, 
2009, p. 6). 
 

Crespo e Carnevale (2003) acreditam que a inclusão da gestão da informação 

arquivística na pauta do planejamento estratégico das administrações municipais deve 

ser uma questão política a ser encarada pois  
As práticas arquivísticas devem ser elaboradas e divulgadas como 
possibilidades de atualização dos serviços de arquivo e a 
modernização da gestão da informação. É preciso superar os atuais 
métodos artesanais empregados para gerir e acumular informações e 
documentos. A ocupação do espaço na gestão político- administrativa, 
através das soluções de classificação, avaliação, controle 
informatizado dos documentos, padronização de formulários e outras 
espécies documentais, devem partir dos profissionais engajados na 
reconstrução do campo e no estabelecimento de produtos reais, ou 
seja, arquivos organizados. (CRESPO; CARNEVALE, 2003, p. 20). 
 

Sobre trabalhos onde a temática é a identificação das instituições, serviços e 

acervos arquivísticos no Estado do Rio de Janeiro, cita-se Carvalho (2017). Apesar do 

Estado contar com 92 municípios, são poucos os dados sobre o tema. A autora cita 

alguns deles: o Guia do Patrimônio Documental (1997), o Roteiro Documental de 

Macaé (2001) e o Diagnósticos dos serviços arquivísticos do Poder Executivo do 

Município de Duque de Caxias (2015). 

Reforça-se aqui neste trabalho a consideração feita por Carvalho (2017) em 

relação a necessidade de construção de censo dos arquivos municipais afim de verificar 

a realidade dessas instituições no Brasil. 

No âmbito desta pesquisa, adota-se a noção de García Ruiperez (2009) para 

arquivos municipais, que podem ser um serviço público administrativo focado na 

gestão, tratamento, custódia e divulgação de documentos e/ ou um conjunto formado 

por todos os documentos conservados por um órgão municipal e/ou as instalações onde 

se reúnem, conservam, organizam os documentos do município. Toma-se essa 

definição, pois o município de Niterói não dispõe de um arquivo municipal 

institucionalizado, logo não há uma instituição arquivística responsável pelos 

documentos do município. 
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4 POR UMA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E 
ARQUIVOS 

 
Las políticas archivísticas del siglo XXI deben encaminarse sin la menor 

vacilación a atender las demandas ciudadanas de conocer no sólo quién le 
gobierna sino como lo que está haciendo.  

 
Víctor M. Bello Jiménez (2015) 

 

4.1 Políticas públicas e políticas públicas arquivísticas: reflexões teóricas 

 

As políticas públicas arquivísticas integram as políticas públicas, sobre as quais 

apresentam-se os conceitos, princípios e elementos que as configuram.  

Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 109) consideram que as políticas públicas são 

decisões governamentais que têm dois objetivos: gerar um produto físico, tangível e 

mensurável e gerar um impacto que, pode ter todas as mesmas características anteriores 

do produto físico ou ser mais subjetivo, modificando atitudes, comportamentos e 

opiniões.  

Já Souza (2007) define as políticas públicas como a busca pelo governo em ação 

e a análise dessa ação, além da proposição de mudanças enquanto essas ações estiverem 

em curso. 
A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que 
governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 
eleitorais em programas e ações, que produzirão resultados ou 
mudanças no mundo real. (SOUZA, 2007, p. 55). 
 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) analisa que as políticas são 

elaboradas de acordo com as situações específicas de cada local e em cada momento. 

Assim, considera que muitos fatores podem influenciar a qualidade das políticas 

econômicas e sociais, porém a história, as crenças e as atitudes dos cidadãos são 

decisivas. 

O que pode funcionar em dado momento da história, em um 
determinado país, pode não dar certo em outro lugar, ou no mesmo 
lugar em outro momento. Em alguns casos, certas características 
particulares das políticas ou os detalhes de sua implementação podem 
ser tão importantes quanto a orientação geral dessa política (2006, p. 
16). 

 
Uma política pública também pode ser caracterizada como “uma diretriz 

elaborada para enfrentar um problema público” e assim, possui dois elementos 
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principais: a intenção pública e a resposta para um problema público, ou seja, “a razão 

para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um 

problema entendido como coletivamente relevante.” (SECCHI, 2010, p. 2). 

Souza (2007) também concorda que o principal foco das políticas públicas está 

na identificação do tipo de problema e isto implica em desdobramentos.  
pode-se concluir que o principal foco analítico da política pública está 
na identificação do tipo de problema que a política pública visa a 
corrigir, na chegada desse problema ao sistema político (politics) e à 
sociedade política (polity), no processo percorrido nessas duas arenas, 
e nas instituições/regras que irão modelar a decisão e a implementação 
da política pública. (SOUZA, 2007, p. 64). 
 

Com base na Constituição Federal Brasileira de 1988, Freitas (2015) define as 

políticas públicas como programas governamentais que são elaborados ao gosto dos 

eleitos e de seus patrocinadores, portanto devem ser implementadas e controladas à base 

de “prioridades constitucionais vinculantes”. 

São, na realidade, programas constitucionais que incumbe ao agente 
público implementar, de maneira estilisticamente nuançada, mas sem 
retrocesso. Compreendidas nessa acepção, inventariam-se, por 
exemplo, certas prioridades-guia, que desfrutam de robusto 
enraizamento no texto e no espírito da Carta: (I) a prioridade das 
políticas endereçadas ao desenvolvimento sustentável sobre aquelas 
voltadas apenas para o crescimento econômico imediato (CF, art.225); 
(II) a prioridade das políticas voltadas para a eficácia do núcleo dos 
direitos fundamentais sobre aquelas destinadas a assegurar pleitos não 
fundamentais; (III) a prioridade das políticas dotadas de 
responsabilidade intertemporal e intergeracional sobre aquelas que se 
preocupam só com a geração presente (ou com a próxima eleição); 
(IV) a prioridade das políticas de benefícios líquidos sobre aquelas 
cujos custos sociais, ambientais e econômicos ultrapassam os 
eventuais ganhos (diretos e indiretos); (V) a prioridade das políticas 
explicitamente justificadas sobre aquelas de motivação elusiva; (VI) a 
prioridade das políticas alinhadas, tópico-sistematicamente, com os 
objetivos fundamentais da Carta (art.3º) sobre aquelas transitórias e 
não universalizáveis; (VII) a prioridade das políticas redutoras de 
iniquidades sobre aquelas que cultivam cegamente o mercado, a 
despeito de suas estridentes falhas. (FREITAS, 2015, p. 202-203). 

 
Seguindo esses princípios, entende-se que as políticas públicas e a 

discricionariedade administrativa devem andar juntas, para conferir uma boa 

administração. As políticas públicas além de estarem baseadas na Constituição, têm de 

estar de acordo com os direitos básicos que ela pressupõe. Nesse entendimento, elas não 

podem estar vinculadas à programas de governo que mudam conforme o resultado das 

eleições. Portanto, têm que ser uma decisão de Estado que perdure. 
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Eis, nessa perspectiva, a tríade de elementos caracterizadores das 
políticas públicas, no acordo semântico proposto: (a) são programas 
de Estado Constitucional (mais do que de governo); (b) são 
enunciadas e implementadas por vários atores políticos, 
especialmente pela Administração Pública e (c) são prioridades 
constitucionais cogentes. (FREITAS, 2015, p. 209). 
 

O ciclo das políticas públicas apresenta diferentes fases e pode ser também 

definido como o processo de formulação de políticas públicas. São cinco fases que se 

interligam na prática, essa separação se dá apenas para fins elucidativos: na primeira 

fase está a formação da agenda, há a seleção das prioridades; na segunda fase está a 

formulação de políticas onde são apresentadas soluções ou alternativas; na terceira fase 

é o processo de tomada de decisão, a escolha das ações; na quarta fase é a implentação 

e na quinta fase é a avaliação. (LOPES, 2008, p. 10, grifo nosso). 

O processo de formulação de políticas públicas inicia na discussão, passa pela 

aprovação e chega a implementação das mesmas. Fazem parte do cenário político 

diversos atores, que são descritos a seguir: 

Entre os jogadores que participam desse jogo encontram-se atores 
estatais oficiais e políticos profissionais (presidentes, líderes de 
partidos, legisladores, juízes, governadores, burocratas), assim como 
grupos privados, sindicatos, meios de comunicação e outros membros 
da sociedade civil. Esses atores interagem em diversas arenas, que 
podem ser formais (como o Legislativo ou o ministério), ou informais 
(“a rua”), e podem ter distintos graus de transparência. 
(BANCO...2006, p. 17, grifos do autor). 
 

Ainda sobre os atores das políticas públicas representados pelos indivíduos, 

grupos ou organizações, é importante lembrar que eles desempenham papéis 

específicos. 

Os atores relevantes em um processo de política pública são aqueles 
que têm capacidade de influenciar, direta ou indiretamente, o 
conteúdo e os resultados da política pública. São os atores que têm 
influência na decisão do que entra ou não na agenda. São eles que 
estudam e elaboram propostas, tomam decisões e fazem que intenções 
sejam convertidas em ações. (SECCHI, 2010, p. 99). 
 

Por parte dos governantes sempre é esperado que a política tenha algum 

impacto, que é utilizado como uma medida para saber se a referida política atingiu ou 

não seus objetivos. 
Os produtos (policy outputs) são indicadores de que os governos estão 
fazendo, de suas prioridades, e das demandas que estão sendo 
atendidas, dos interesses que estão sendo articulados e dos benefícios 
e objetivos que estão sendo perseguidos. [...] produtos de políticas não 
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revelam necessariamente em que medida os objetivos desejados foram 
ou não atingidos, ou seja, não revelam os impactos de tais produtos 
nas condições de vida da população. (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 
1986, p. 110). 
 

Na metáfora feita por Costa e Dagnino (2008), pode-se observar que a 

elaboração de políticas públicas não é algo simplesmente operacional. 
seria algo assim como esperar que alguém que nunca pisou numa 
cozinha possa fazer um bom bolo apenas com uma receita (por melhor 
que ela seja). Em outras palavras, seria aceitar a proposição 
tecnocrática de que a elaboração de política pública pode ser encarada 
como a simples operacionalização de um conjunto de normas, de 
procedimentos e de passos de um manual. (COSTA; DAGNINO, 
2008, p. 52). 
 

Os planos, programas e projetos, por exemplo, que são frutos da formulação de 

políticas, precisam ser acompanhados e avaliados. (SOUZA 2007). Para Lopes (2008, 

p.45) um bom desenvolvimento de políticas públicas antecede um envolvimento de 

“setores da sociedade e recursos, que sempre serão menores que as demandas”, assim 

ele justifica a necessidade de estabelecer prioridades de acordo com um plano de longo 

prazo. 

Para Jardim; Silva e Nharreluga (2009) as políticas públicas são processos 

dinâmicos. Segundo os autores, elas devem ser alteradas ao longo do tempo, assim 

como suas diretrizes e seus objetivos. Apesar disso, ainda há algo em comum a ser 

comparado entre elas, independentemente da área a qual são aplicadas. 

Apesar do seu caráter indefinido e aparentemente contraditório, parece 
ser possível identificar algumas características comuns às políticas 
públicas, ainda que estas ocorram em diferentes graus: relações de 
poder e legitimidade; espaços de trocas; elementos de valor e 
conhecimento; normas. Regulamentos e procedimentos; necessidade 
de escolhas; sentidos e valores culturais; uma ideologia que as gere e 
as sustente; planejamento orçamentário; organograma e estrutura 
organizacional hierárquica setorial; integração e inter-relacionamento 
entre seus vários aspectos e níveis; programas e projetos específicos; 
dinamismo para as necessárias atualizações; participações dos setores 
interessados; representação democrática da sociedade na sua 
formulação e implementação; atendimento de diferentes demandas; 
critérios de aferição e avaliação de seus resultados; atenção para as 
correções necessárias ao longo de sua trajetória. (SILVA, 1998 apud 
JARDIM, SILVA; NHARRELUGA, 2009, p. 12). 
 

Sobre avaliação política, Figueiredo e Figueiredo (1986) comentam que esta 

ação pode ser definida como uma atribuição de valor as suas consequências, a 
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instituição na qual está sendo desenvolvida e aos atos que podem modificar essas 

políticas e complementam 

Para tanto, é necessário estabelecer critérios de avaliação que nos 
permitam dizer se e porque uma política é preferível a outra. Na 
medida em que envolve princípios políticos, cuja relevância é dada 
por sua conexão com alguma concepção de Bem-estar humano, e as 
prioridades a serem observadas entre eles, a análise de avaliação terá 
sempre um caráter complexo e controverso. (FIGUEIREDO; 
FIGUEIREDO, 1986, p.108). 
 

 Ainda sobre avaliação de políticas, Cunha (2006) relata que a mesma é um 

instrumento que age em favor de uma boa gestão, controle e divulgação sobre o governo 

e suas ações. Ela pode ser realizada de duas maneiras: academicamente, focada na 

efetividade, impactos e benefícios das políticas ou na implementação.  

A avaliação pode subsidiar: o planejamento e formulação das 
intervenções governamentais, o acompanhamento de sua 
implementação, suas reformulações e ajustes, assim como as decisões 
sobre a manutenção ou interrupção das ações. É um instrumento 
importante para a melhoria da eficiência do gasto público, da 
qualidade da gestão e do controle sobre a efetividade da ação do 
Estado, bem como para a divulgação de resultados de governo. 
(CUNHA, 2006, p.1). 
 

Além de funcionar como instrumentos de controle e divulgação, a avaliação é 

importante para aprimorar o conhecimento e o domínio que os gestores têm sobre suas 

decisões.  
O crescente interesse dos governos nos estudos de avaliação está 
relacionado às questões de efetividade, eficiência, accountability e 
desempenho da gestão pública, já que estes estudos constituem-se em 
ferramenta para gestores, formuladores e implementadores de 
programas e políticas públicas. As avaliações de políticas e programas 
permitem que formuladores e implementadores tomem suas decisões 
com maior conhecimento, maximizando o resultado do gasto público, 
identificando êxitos e superando pontos de estrangulamento. 
(CUNHA, 2006, p.3). 
 

Outros motivos pelos quais a avaliação poderia ser considerada como relevante 

para as instituições seriam: a possiblidade de aprendizagem organizacional, a 

continuidade ou não de programas “e, ainda, a transparência, qualidade e 

accountability8 na gestão dos recursos públicos- responsabilização dos gestores por 

decisões e ações implementadas” (CUNHA, 2006, p. 5). 

                                                 
8 Termo que na área da Arquivologia não possui tradução. 
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Souza (2006) esclarece que, apesar de a maioria das definições de políticas 

públicas parecerem genéricas, elas apresentam o todo como o mais importante que a 

soma das partes. 
No entanto, definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas, 
guiam o nosso olhar para o lócus onde os embates em torno de 
interesses, preferências e ideias se desenvolvem, isto é, os governos. 
Apesar de optar por abordagens diferentes, as definições de políticas 
públicas assumem, em geral, uma visão holística do tema, uma 
perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes 
e que indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses 
contam, mesmo que existam diferenças sobre a importância relativa 
destes fatores. (SOUZA, 2006, p.25). 
 

São sintetizados os elementos principais das políticas públicas baseados em 

diversas definições e modelos. 
A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende 
fazer e o que, de fato, faz.[..] envolve vários atores e níveis de decisão, 
embora seja materializada através dos governos, e não 
necessariamente se restringe a participantes formais, já que os 
informais são também importantes. [...] é abrangente e não se limita a 
leis e regras. [...] é uma ação intencional, com objetivos a serem 
alcançados. [...] embora tenha impactos no curto prazo, é uma política 
de longo prazo. [...] envolve processos subsequentes após sua decisão 
e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e 
avaliação. (SOUZA, 2006, p.36). 
 

O Relatório do BID confirma que em relação a eficácia das políticas públicas 

não existe uma fórmula mágica, pois há uma interdependência em relação a discussão, 

aprovação e execução dessas políticas. (BANCO...2006). Logo, os autores envolvidos 

no processo de implementação das políticas públicas precisam cooperar entre eles, pois 

cada um tem a capacidade de influenciar em cada momento da política.  

Se tais participantes puderem cooperar entre si para firmar acordos e 
mantê-los ao longo do tempo, é provável que surjam melhores 
políticas. Nos sistemas que fomentam a cooperação, é mais provável 
que surja um consenso no que se refere à orientação das políticas e 
dos programas de reforma estrutural, e que os sucessivos governos 
consolidem as realizações de seus predecessores. (BANCO..., 2006, 
p.8). 
 

Deve se observar que as políticas públicas sociais, para serem bem sucedidas, 

precisam compreender mais do que aspectos apenas instrumentais ou econômicos, por 

exemplo. A opinião da população é extremamente importante, pois além de serem 

instrumentalmente eficientes elas precisam ser politicamente eficientes. 

(FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986). 
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O BID (2006) também reconhece que as políticas são importantes não apenas 

pelo seu conteúdo técnico mas pela capacidade de respeitarem o interesse de seu 

público-alvo e se foram elaboradas e implementadas com eficácia e eficiência, São 

feitas algumas recomendações em relação as políticas e as instituições: 

Política e instituições são inseparáveis e devem ser consideradas em 
conjunto na análise e planejamento de estratégias e operações. É 
necessário testar os planos dentro do quadro institucional em que eles 
operarão e deixar espaço para adaptação a esse quadro — mesmo que 
isso possa levar ao questionamento de alguns aspectos do projeto 
inicial. [...]As instituições representam expressões políticas e culturais 
e devem ser compreendidas como tal. Uma reforma institucional é 
mais do que uma mudança técnica em que algumas regras são 
substituídas por outras. É preciso atuar por meio de processos que são 
graduais e, com poucas exceções, lentos, nos quais antigas 
concepções, ideias e interesses perdem progressivamente a sua força e 
são substituídos por outros novos. Mudanças desse tipo exigem o 
desenvolvimento desses processos por intermédio de diversas 
iniciativas ao longo do tempo. As tentativas de mudança que ignoram 
essa lógica profunda das instituições e empregam meios mecânicos 
como leis e outros instrumentos formais podem ser insuficientes para 
alterar práticas e atitudes políticas fortemente arraigadas. 
(BANCO...2006, p. 255-256). 

 
Em relação às políticas públicas, entende-se que para cada problema é necessária 

uma solução. As políticas públicas não podem ser um modelo a ser aplicado a todos os 

problemas existentes que são aparentemente iguais. Por isso, as discussões acerca de 

temas que envolvem a criação de políticas públicas são e serão sempre indispensáveis.  

Sousa (2006) destaca o grande número de pesquisas e estudos envolvendo as 

políticas públicas no Brasil, o que segundo o autor, justifica-se por mudanças da 

sociedade brasileira. 

Há um intenso processo de inovação e experimentação em programas 
governamentais- resultado em grande parte da competição eleitoral, da 
autonomia dos governos locais, bem como dos programas de reforma 
do Estado, assim como as oportunidades abertas à participação nas 
mais diversas políticas setoriais. (SOUSA, 2006, p. 1). 
 

Cunha (2006) explica o porquê de haver uma demanda no Brasil, por avaliações 

de políticas. Os motivos citados são: as crises fiscal e econômica, o desenvolvimento da 

democracia e falta de planejamento habitual nos governos em todas as esferas. 
Em primeiro lugar, a crise fiscal brasileira diminuiu a capacidade de 
gasto dos governos e aumentou a pressão por maior eficiência. Nesta 
questão, o fim do processo inflacionário teve importante papel, pois 
acabou com as receitas financeiras dos governos e expôs os problemas 
das finanças públicas. Em segundo, o aprofundamento da democracia 
trouxe novos atores sociais e reivindicações aos governos. Em 
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terceiro, a longa crise econômica brasileira aumentou a desigualdade 
social e a busca pelos programas sociais do governo. Por último, pode 
ser citada a desestruturação da função de planejamento, que deixou os 
governantes sem elementos de informação e avaliação (CUNHA, 
2006, p.5). 

 
Citando Medellín Torres, Jardim; Silva e Nharreluga (2009) afirmam que para se 

estudar as políticas públicas é preciso compreender os governos e as articulações entre 

os regimes políticos e as políticas públicas, bem como 
exercem o poder político, definem as prioridades e tentam conduzir a 
sociedade por meio das políticas públicas. Tanto quanto perceber que 
as políticas públicas dependem da natureza do regime político e da 
função governamental, é importante também identificar o grau dessa 
relação de interdependência. Em sua forma institucional, os regimes 
estabelecem os laços que unem governantes e os governados, a forma 
como os governantes podem ascender ao governo, e a forma de 
atribuir poder institucional ao governantes para que as suas decisões 
sejam aceitas pelos governados. (JARDIM; SILVA; NHARRELUGA, 
2009, p. 16). 

 
Destaca-se que a pesquisa em políticas públicas não deve ser focada em uma 

abordagem determinista ou mecanicista, mas deve considerar a análise das políticas 

públicas e análise política das políticas públicas, pois 
Avaliar e descrever os resultados quantitativos de políticas públicas 
implementadas não é uma tarefa à parte das análises dos contextos 
social, cultural e político no qual são formuladas e executadas as 
políticas públicas sob observação. (JARDIM; SILVA; 
NHARRELUGA, 2009, p. 18, grifo nosso). 
 

Como um dos focos deste trabalho está na ausência de políticas públicas de 

arquivo no município de Niterói, é importante que se destaque a citação de Frey (2009, 

p. 243-245) sobre as políticas públicas municipais.  Ele ressalta que existem alguns 

problemas que precisam ser considerados: o primeiro diz respeito aos poucos estudos 

científicos de caso existentes “o que vale tanto para as condições institucionais quanto 

para os processos políticos de decisão e de planejamento.” O segundo problema está 

relacionado a autonomia dos municípios. O que devia aparentemente ser uma situação 

boa, acaba acarretando “uma variedade muito grande de arranjos institucionais nas 

Constituições municipais e nas respectivas leis complementares”. Logo, os estudos de 

políticas públicas são dificultados pelas multiplicidade tanto institucional quanto dos 

regulamentos que inserem a comunidade local nos processos políticos. Já o terceiro 

problema refere-se as mudanças de forças políticas que atuam na política municipal. 

“Em decorrência do processo de transição democrática, o País está vivenciando, em 
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relação às estruturas institucionais e aos processos políticos, um período extremamente 

dinâmico e agitado de sua história.”  

Esse “processo de transição democrática” destacado por Frey (2009), é bem 

explicado por Côrtes (2007), Para o autor, além da Constituição Federal de 1988 e as 

emendas constitucionais, que já preveem a participação da sociedade civil em órgãos 

gestores e de consulta em políticas públicas em todas as esferas, o movimento 

descentralizador em relação as políticas e aos municípios, motiva ainda mais essa 

participação social.  

Uma característica comum a esses processos tem sido condicionar a 
transferência de recursos financeiros da esfera federal para as 
subnacionais de governo à criação de fóruns participativos em nível 
federal, estadual e municipal da administração pública. Devido à 
implementação de políticas descentralizadoras, o município tem 
participado crescentemente de decisões sobre políticas públicas. 
Assim, criam-se condições para que os conselhos municipais, 
vinculados à gestão, passem a se envolver nesse processo decisório. 
(CÔRTES, 2007, p. 98). 
 

Para complementar a fala de Frey (2009) cita-se Lopes (2008) o qual enumera 

como instrumentos de planejamento municipal e de políticas públicas: o Plano Diretor, 

o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamento.  

No Brasil, A Constituição de 1988 fundamenta a promoção do acesso à 

informação governamental como direito do cidadão, na medida que em seu artigo 216, 

parágrafo 2º ela responsabiliza a administração pública, na forma de lei, pela gestão dos 

documentos públicos, assim como concede seu acesso e consulta a quantos precisarem. 

Dessa maneira, tem-se o direito à informação reconhecido e como consequência o 

princípio da transparência, pois  

A abertura da administração pública se justifica pelo interesse geral em 
virtude dos princípios de controle democrático e de igualdade dos 
cidadãos perante o poder público. A comunicabilidade dos arquivos, 
respeitadas as restrições legais cabíveis, protege a administração, 
porquanto garante a retitude de sua atuação e aumenta a eficácia no seu 
controle. (CONARQ, 2000, p.3). 

 
Sobre a administração pública e seus atos, as informações governamentais, os 

documentos que as registram e suas relações, as políticas e a gestão de documentos, 

Jardim (2013b) comenta o quanto tudo isso está conectado com a sociedade e como os 

arquivos governamentais servem a ela como recurso de controle e ao próprio governo 

como instrumento de governança. Mostra-se então, o quanto é necessário o debate entre 
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esses temas para promoção da cidadania e da transparência de uma administração, 

independentemente de sua instância. 

 
Os atos da administração pública, ao longo de todo o seu processo 
político-decisório, resultam e geram informações registradas em 
documentos orgânicos. Esses documentos são orgânicos porque 
intrinsecamente relacionados a outros, derivados das mesmas funções 
técnico-administrativas com os quais formam conjuntos arquivísticos. 
Os arquivos, constituídos por documentos orgânicos dos mais diversos 
suportes e formatos, expressam, na sua diversidade, as variadas faces 
da gestão do Estado e suas complexas relações com a sociedade. 
Como tal, nas democracias contemporâneas os arquivos 
governamentais, seja como estoques ou serviços informacionais, são 
recursos fundamentais à governança e instrumentos de controle social 
sobre o Estado. A equação que envolve a construção da transparência 
do Estado e o empoderamento da cidadania, demandas cada vez mais 
crescentes na contemporaneidade, não se resolve sem políticas e 
gestão dos arquivos governamentais. (JARDIM, 2013b, p. 386). 

 
Silva (2008) define informação arquivística governamental como aquela é 

acumulada pelo Estado, registradas, independentemente de qual suporte, produzida e 

recebida em decorrer das atividades do Governo, de suas competências e de funções de 

suas estruturas administrativas e burocráticas para concretização de seus objetivos. 

Ainda segundo Silva (2008), o estudo das informações do Estado e de suas 

formações políticas, sejam elas modernas ou contemporâneas, é o reconhecimento das 

relações informacionais que existem entre o Estado e as políticas públicas. O autor 

entende que o Estado é o ponto de partida e o de chegada, pois além de ser o local onde 

estão envolvidas diversas manifestações do que pode ser considerado um Estado, é nele 

que as políticas públicas são implementadas. 

É nesse cenário de luta que a definição das questões podem ser 
buscadas e onde posições hegemônicas se alternam na busca de 
influência e domínio. Estão aí envolvidas dimensões como 
legitimação e consenso, coação e consentimento, sociedade políticas e 
sociedade civil, todos conceitos circunscritos e delimitados pela ideia 
de Estado.  [...] a formulação de políticas públicas percebida como 
resultado e produto desses embates. Sua efetiva implementação se 
dará também nesse terreno. Terreno este onde deverão ser ainda 
avaliadas. É o caso das políticas públicas arquivísticas que trazem em 
seu bojo a questão da preservação da informação. (SILVA, 2008, p. 
24-25). 
 

O Estado, como um dos principais atores e também um elemento da sociedade 

da informação, não tem reconhecimento de seu caráter informacional, o que também 

dificulta a sua capacidade governativa. Logo, um Estado que não conhece seus 
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documentos não conhece a ele próprio e tão pouco o cidadão pode conhecê-lo. Neste 

caso, falta a gestão do bem mais importante que o Estado e o cidadão podem possuir, 

que é a informação. 
Esta situação mostra-se especialmente inquietante quando 
constatamos que os diversos projetos de Sociedade da Informação 
contam - em maior ou menor grau - com o Estado como um dos seus 
principais promotores e campo privilegiado de articulação de 
iniciativas. Provavelmente um dos elementos a marcar as diferenças 
entre projetos de Sociedade da Informação como os da União 
Europeia, Estados Unidos e países periféricos seja a forma pela qual, 
nestes distintos quadros históricos, o Estado configurou-se como 
campo informacional, 
além de como políticas e estruturas de informação fornecem 
elementos à capacidade governativa. Isto sugere, em especial no caso 
de países periféricos, uma aparente contradição entre os projetos de 
Sociedade da Informação e a precariedade informacional de um dos 
seus atores fundamentais: o Estado. Daí derivam questões cuja 
superação envolve o reconhecimento do caráter informacional do 
Estado e de como tal atributo expressa-se ou não em políticas públicas 
de informação, favorecendo ou dificultando a capacidade governativa. 
(JARDIM. 2000, p. 1, grifo do autor). 
 

Jardim (2000) destaca dois conceitos que estão interligados quando refere-se ao 

Estado e as políticas públicas: a governabilidade e a governança. O primeiro está 

relacionado as formas de governo e as relações entre os poderes e os sistemas 

partidários. Já o segundo, tem um aspecto mais amplo da capacidade governativa e 

refere-se a capacidade do estado em implementar as políticas públicas e alcançar as 

metas coletivas, além de incluir a participação social nesses aspectos.  

A capacidade política de governar ou governabilidade derivaria da 
relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, 
enquanto que governança seria a capacidade financeira e 
administrativa em sentido amplo de um governo de implementar 
políticas. (JARDIM, 2000, p. 1). 
 

Sobre a capacidade governativa, é possível perceber que a mesma envolve 

muitas questões informacionais, mas que nem sempre as políticas públicas são baseadas 

nesta perspectiva, assim a falta de capacidade informacional, gera um custo social como 

Jardim (2000) exemplifica abaixo: 

Em cada um destes aspectos, a questão informacional, em diferentes 
graus, aparece com um fator otimizante ou, quando não devidamente 
contemplada, como obstáculo ao alcance de níveis básicos de 
capacidade governativa. É possível estimar, por exemplo, a enorme 
perda de recursos por parte da seguridade social no Brasil tendo em 
vista a insuficiência de suas práticas informacionais. Depois de 
pagar ao Estado durante décadas sua contribuição à seguridade 
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social, o cidadão brasileiro é frequentemente obrigado a provar que 
efetuou tais pagamentos sob pena de não conseguir obter os 
precários benefícios daí decorrentes. Entre o benefício não 
concedido por falta de controle dos estoques informacionais do 
Estado e o custo social de uma seguridade ineficaz, forja-se um 
espaço de opacidade no qual a corrupção é favorecida. (JARDIM, 
2000, p. 3). 
 

Políticas públicas bem direcionadas são geradas a partir de uma gestão pública 

eficiente, o que diminui o custo social e promove a transparência administrativa. Jardim 

(2000) comenta o modelo de gestão pública onde o fator informacional é valorizado a 

partir das seguintes características: 

Adequação da arquitetura organizacional do Estado com 
aprimoramento da prestação de serviços universais associados aos 
direitos de cidadania; Avaliação permanente das políticas públicas e 
seus resultados, de modo a possibilitar o seu controle estratégico; 
Orientação para o cidadão-usuário e simplificação de procedimentos, 
regulações e legislação; Ampliação da autonomia de gestão dos 
agentes públicos mediante o estabelecimento de relações contratuais 
baseadas em resultados e requisitos de accountability; Transparência 
nas ações e decisões, assim como acessibilidade plena às informações 
públicas, possibilitando o desenvolvimento de mecanismos de 
controle social. (JARDIM, 2000, p. 3). 
 

As políticas públicas de informação podem ser definidas como a junção dos 

programas de trabalho, sistemas e serviços, do seu universo geográfico, administrativo, 

econômico, temático, social e informacional e dos atores da sociedade e do Estado que 

participam da sua elaboração, implantação, controle e avaliação dessas políticas. 

(JARDIM, 2006). 

Políticas públicas de informação são norteadas por um conjunto de 
valores políticos que atuam como parâmetros balizadores à sua 
formulação e execução. Podem estar "difusas" no âmbito de outras 
políticas públicas, mas não implícitas. O Estado democrático é, por 
princípio, incompatível com políticas públicas de saúde, educação, 
habitação ou informação, que não sejam explícitas. (JARDIM, 2008, 
p.6). 
 
 

Podem ser setoriais, se tratarem de aspectos de produção, tipologia utilização e 

demarcação administrativa dos arquivos e serem nacionais, regionais ou locais. O 

objetivo principal é que elas sempre se relacionem com outras políticas públicas, pois 

têm a informação como sua base de execução. 

 

Em função da realidade observada, é possível detectar situações nas 
quais políticas públicas arquivísticas são concebidas e implementadas 



94 

 

- normalmente sem muito sucesso- ignorando-se as demais políticas 
públicas de informação existentes. Da mesma forma, são frequentes 
situações nas quais políticas públicas de informação - muitas vezes em 
nível nacional- desconhecem por completo as peculiaridades do 
universo arquivístico. Em alguns casos, por exemplo, políticas 
arquivísticas e políticas de governo eletrônico são concebidas e 
desenvolvidas como se pertencessem a universos paralelos. Ambas as 
iniciativas perdem com essa ausência de interfaces, especialmente o 
campo arquivístico, normalmente menos visível que aquele 
relacionado com as questões inerentes aos projetos de governo 
eletrônico. (JARDIM. 2008, p. 7-8). 
 

Para que se compreendam as políticas públicas arquivísticas, é preciso que as 

mesmas sejam reconhecidas como políticas informacionais onde o Estado é o seu 

campo informacional, já que é nele que se encontram os saberes e as práticas 

informacionais entre seus sujeitos sociais, aparelhos privados e agências estatais. 

(JARDIM 2008).  

Essa variedade e dinamismo informacional da contemporaneidade – 
apesar dos matizes que assume em formações sociais distintas – é ao 
mesmo tempo a expressão e uma das causas de várias alterações em 
curso na atuação do Estado e das empresas, na busca por novas formas 
de governança e nas formas de estruturação de diversas redes sociais. 
(JARDIM, 2008, p. 1). 
 

Configuradas como políticas públicas de informação, as políticas públicas 

arquivísticas despertam inquietações de outras áreas como a Ciência da Informação, a 

Arquivologia, a Administração Pública e a Ciência Política, porém ainda enfrentam 

dificuldades de formulação e implementação em diversas formações sociais. (JARDIM, 

2011b, p. 198). 

Para elaborá-las é necessário “um conhecimento extensivo da realidade sobre a 

qual o Estado- na figura das instituições arquivísticas- pretende agir em relação aos 

arquivos”. (JARDIM, 2013b, p. 12). Sendo assim, diversos setores devem estar 

envolvidos na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 

arquivísticas para que seja criado um ambiente de participação social, transparência e 

representatividade. 

Os atores públicos e privados envolvidos em processos de formulação, 
execução e avaliação de políticas arquivísticas necessitam ampliar 
ainda mais o espaço público sobre o tema. Trata-se de uma demanda 
política e científica que, exercida pelo Estado e a sociedade civil, pode 
favorecer e ampliar nossas experiências em termos de políticas 
públicas arquivísticas. O que não podemos, definitivamente, é nos 
darmos ao luxo de não contarmos com políticas públicas arquivísticas 
regidas pelos parâmetros políticos e científicos da contemporaneidade 
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na qual os arquivos se inserem (ou deveriam se inserir) como recurso 
fundamental à construção social do conhecimento. (JARDIM, 2006, p. 
14). 
 

Ainda sobre a elaboração das políticas arquivísticas é necessário que as mesmas 

sejam precedidas de um princípio filosófico (razão), uma razão social (repercussão na 

sociedade), postulados teóricos (formação e investigação), metodologia (modelo 

arquivístico) e o desenvolvimento da política (leis, instalações, pessoal qualificado), 

além de contar com os atores necessários para que as etapas sejam cumpridas 

igualmente.  (BELLO JIMÉNEZ, 2015, p. 111). 

As políticas públicas necessitam de aprofundamento teórico, mesmo sendo 

presentes na literatura arquivística, segundo Jardim (2006, 2008). Isso se justifica, pois 

é frequente entender como sinônimos as legislações arquivísticas com as políticas 

arquivísticas. É importante se ter em mente que, apesar da legislação normalizar as 

políticas, elas não podem ser definidas com tal. 

 
Muitas vezes a legislação arquivística tende a ser considerada o marco 
zero de uma nova era arquivística. É compreensível tal expectativa já 
que uma legislação adequadamente concebida pode ser um poderoso 
instrumento a favor da gestão, uso e preservação dos arquivos. A 
viabilidade dessa legislação torna-se comprometida se não for 
simultaneamente instrumento e objeto de uma política arquivística. 
(JARDIM, 2008, p. 7). 
 

Então, as políticas públicas não devem ser reduzidas apenas ao seu aspecto legal, 

pois o pressuposto de uma lei ou norma não significa que ela seja obedecida. O mesmo 

não deve acontecer com as políticas públicas arquivísticas. Jardim (2011b, p. 201) 

comenta que apesar de ser frequente confundir-se legislação arquivística com política 

arquivística, a primeira fornece elementos normalizadores à segunda, porém não é em si 

mesma uma política. 

Manuel Vázquez (1993) afirma que uma política arquivística de determinada 

esfera administrativa representa o conjunto de objetivos específicos que se há de 

alcançar mediante recursos existentes ou a serem criados, baseados na legislação e com 

o propósito de elevar a qualidade de vida de uma comunidade. Assim, os recursos com 

que contaria esta política seriam os próprios arquivos, os documentos, a informação, os 

arquivistas e a legislação arquivística. 

As políticas públicas arquivísticas também podem ser vistas como respostas aos 

problemas políticos da área, os quais precisam ser identificados e analisados. Pode ser 
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definido então, como o “conjunto de premissas, decisões e ações produzidas pelo 

Estado e inseridas nas agendas e governos em nome do interesse social relativos à 

produção, uso e preservação da informação arquivística de natureza pública e privada.” 

(JARDM, 2003, p. 2). 

Por serem tomadas de ideologias, as políticas públicas arquivísticas representam 

“a subjetividade de quem as ditam, e isto é mais palpável quando se trata de 

totalitarismos ou democracias.” Bello Jiménez (2015, p. 102, tradução nossa) define as 

políticas arquivísticas como  

o conjunto de ações e decisões adotadas pelos governantes para a 
correta produção de documentos e sua adequada organização, o bom 
funcionamento dos arquivos, o bom atendimento de todos os agentes a 
eles vinculados e, conseqüentemente, promover a eficacia 
administrativa de um grupo ou organização, propiciar a participação 
cidadã mediante o controle da transparência da administração, 
favorecer a investigação e garantir a sobrevivencia da memória 
(BELLO JIMÉNES, 2015, p. 102, tradução nossa). 
 

Para Carvalho (2017) a atuação das instituições arquivísticas públicas em 

relação a elaboração das políticas públicas arquivísticas deve ser a de ator político 

responsável tanto pela guarda como pela gestão, pois são elas que possuem o 

conhecimento necessário para desenvolver e apoiar os serviços arquivísticos que são 

oferecidos por ela, além disso,  
A relevância delas é influenciar o Estado e a sociedade sobre a 
necessidade de formular e implementar políticas arquivísticas que se 
desdobrem em um programa de gestão de documentos arquivísticos, 
afim de contemplar todo o ciclo documental. (CARVALHO, 2017, p. 
32). 

 
 Sousa (2006) reitera que se as políticas públicas de arquivo garantem o direito 

constitucional do acesso à informação, no qual o cidadão deve estar em primeiro plano. 
O modelo atual parte do pressuposto que a informação é objetiva, fixa, 
imutável e igual para todos e que ela convive numa relação sem 
conflitos de poder na sociedade. Os usuários, nesse modelo de 
compreensão do fenômeno informacional, são considerados sujeitos 
passivos, meros receptores de informações transferidas pelo sistema. 
As ações buscam apenas prever comportamentos externos de uso da 
informação, que passam a ser adotados como indicadores de 
necessidades e demandas do usuário. (SOUSA, 2006, p. 6). 
 

 
Partindo da definição de Sousa (2006) onde as políticas públicas são vistas como 

“instrumentos de aglutinação de interesses em torno de objetivos comuns [...] de 
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planejamento, de racionalização e de participação popular”, entende-se que as políticas 

públicas de arquivo carregam 

a defesa e a garantia de direitos individuais e coletivos. A importância 
e o valor estratégico da informação arquivística para a sociedade 
brasileira, como para qualquer outra sociedade, justifica a necessidade 
da formulação de políticas públicas de arquivo no país. É um capital 
informacional pouco compreendido e pouco explorado e que poderia 
dar uma enorme contribuição para a busca da eficiência e da qualidade 
na prestação de serviços e, no caso dos órgãos públicos, para a 
transparência das ações do Estado. (SOUSA, 2006, p. 4). 
 

Por serem caracterizadas muitas vezes apenas como locais de guarda e acesso de 

documentos históricos, os documentos que são produzidos pela administração pública 

são desconsiderados do processo de decisões políticas, o que prejudica a ligação dos 

arquivos públicos com o cidadão.  

Seja nas instituições arquivísticas ou nos serviços arquivísticos, a 
ausência de padrões de gestão da informação, somada às limitações de 
recursos humanos, materiais e tecnológicos, resulta em deficiências no 
seu processamento técnico e acesso. Ao não desenvolverem a 
interação inerente ao controle do ciclo da informação arquivística 
(integrando as fases corrente, intermediária e permanente), ambas as 
instâncias organizacionais tornam-se desvinculadas do processo 
político-decisório governamental. Por outro lado, as restrições de 
consulta e as condições de acesso físico e intelectual dos arquivos 
limitam consideravelmente a sua utilização pelo administrador público 
e o cidadão. (JARDIM, 2008, p. 9). 

 
Este contexto é bem retratado em comparação feita por Jardim (2011b) que trata 

desse aspecto no contexto ibero-americano. 
No mundo ibero-americano, a precariedade organizacional dos 
arquivos públicos e o incipiente uso social da informação 
governamental refletem as trajetórias e correlações entre o Estado e a 
sociedade civil. Tal ocorre de forma geral, embora desigual, nesse 
cenário. Os arquivos públicos ibero-americanos institucionalizaram-se 
no quadro da formação de Estados modernos. Sob esta perspectiva, as 
instituições arquivísticas públicas foram inicialmente consideradas – e 
em muitos casos ainda o são – exclusivamente como repositórios da 
chamada identidade nacional. (JARDIM, 2011b, p.198). 

 
Bello Jiménez (2015) observa que, após os arquivos deixarem de representar 

interesses de reis e de governos passados como uma maneira de manter suas posições e 

direitos no mundo, os arquivos, principalmente os municipais, foram deixados de lado. 

Como exemplo, o autor compara as políticas arquivísticas e os momentos históricos da 

Espanha. Ele destaca que, todas elas tiverem um ponto em comum: o desenvolvimento 

de políticas a partir de um paradigma político daquele momento, ou seja baseado em 
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interesses do poder que era dominante. Isso explica “muitos casos de corrupção e 

violação dos direitos dos cidadãos.”(BELLO JIMÉNES, 2015, p. 103, tradução nossa). 

Atualmente, é preciso que as políticas arquivísticas sejam reorientadas, onde o 

foco sejam os paradigmas sociais e não políticos.  

As políticas arquivísticas do século XXI devem encaminhar-se sem a 
menor hesitação em atender as demandas cidadãs de conhecer não 
somente quem os governa como também o que estão fazendo. A lei de 
transparência e o bom governo atual pretende fazer notável esta 
mudança de sentido, mas é possível que exista transparência sem 
arquivos bem organizados? Evidentemente, qualquer profissional da 
área ou qualquer bom conhecedor da administração deverá responder 
negativamente a esta questão.(BELLO JIMÉNEZ, 2015, p. 105, 
tradução nossa). 

 

Em relação as políticas públicas arquivísticas brasileiras, Jardim (2008, p. 3) 

relembra que com a instituição da Lei Nacional de Arquivos, o Brasil passou a contar 

com o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), como órgão definidor da política 

nacional de arquivos e órgão central do Sistema Nacional de Arquivos. (SINAR)9. 

Apesar de ambos terem papéis cruciais para elaboração da política nacional, o autor 

comenta que não houve a implementação da mesma “Eventualmente, essa política 

nacional de arquivos, poderia ter sido implementada ao largo da estruturação do Sistema 

Nacional de Arquivos, o que também não ocorreu.” 

Jardim (2008, 2011b) faz uma crítica para o caso brasileiro. Para o autor, o 

Arquivo Nacional teve um papel de coadjuvante na construção da memória nacional, o 

que não inspirou aos demais arquivos públicos existentes. Assim, as instituições e 

serviços arquivísticos do país tornaram-se periféricos à administração pública e 

incapazes de cumprir seu papel, pois não conseguem “fornecer informações suficientes, 

em nível quantitativo e qualitativo, ao próprio aparelho de Estado, à pesquisa científica 

e tecnológica e a sociedade civil”. 

Apesar disso, Jardim (2013a, 2013b) considera que a Lei Nacional de Arquivos 

foi o primeiro passo para que o Brasil garantisse um cenário com atores e processos 

                                                 
9 Instalado em 15 de dezembro de 1994, conforme o Decreto nº 1.173, de 29 de junho do mesmo ano, o 
Conselho Nacional de Arquivos -CONARQ desenvolveu diversas ações técnico-científicas relevantes ao 
longo dos últimos doze anos. No entanto, o Conselho Nacional de Arquivos não formulou - como 
previsto na legislação - uma política nacional de arquivos e tampouco implementou, após onze anos de 
atuação, o Sistema Nacional de Arquivos. Sob a lógica da legislação vigente, o Sistema Nacional de 
Arquivos – cujo órgão central é o CONARQ - tem por finalidade “implementar a política nacional de 
arquivos públicos e privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo” 
(Artigo10º. do Decreto nº 4.073 de janeiro de 2002 que define formas de organização e atuação do 
Conselho Nacional de Arquivos e do Sistema Nacional de Arquivos). (JARDIM, 2008, p. 3). 
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relacionados com as políticas e a gestão de informações arquivísticas, além de tentativa 

de regulamentação do direito à informação governamental. São destacados alguns 

avanços significativos dessa lei, mesmo com dificuldades de implantação nos âmbitos 

federal, estadual e municipal. 

o início da ruptura com o modelo de arquivo histórico, atrelado a uma 
perspectiva patrimonialista, que caracterizava a maior parte das 
instituições arquivísticas brasileiras; a definição da autoridade 
arquivística dos arquivos públicos brasileiros como gestores do ciclo 
vital de documentos arquivísticos, desde a sua produção à destinação 
final, nas diversas esferas da administração pública; a introdução da 
gestão de documentos como instrumento de racionalidade e 
transparência da administração pública sob a ação político-normativa 
das instituições arquivísticas públicas. (JARDIM, 2013, p. 384). 
 

A Lei de Acesso à Informação aprovada em 2011, 20 anos após a Lei Nacional 

de Arquivos, apresentou-se como uma nova tentativa de regulamentar o direito à 

informação governamental por acrescentar novas perspectivas para a gestão da 

informação arquivística do governo. 

O cenário que emerge desse novo marco legal envolve um conjunto 
complexo de elementos relacionados às formas de produção, uso e 
preservação das informações pelos aparatos do Estado e suas relações 
com a sociedade. Outros elementos são aqueles relacionados às reais 
condições, na atualidade, do uso da informação governamental pela 
sociedade brasileira, considerando-se o déficit histórico do Estado 
brasileiro em termos de transparência informacional. Uma das faces 
dessa precariedade político-institucional é a predominância de uma 
condição periférica dos serviços e instituições arquivísticos do Estado 
e a ausência de políticas públicas arquivísticas em nível nacional e na 
maioria das unidades da federação. (JARDIM, 2013b, p. 384-385). 

 
 Para Jardim (2013a, 2013b) muitos pontos foram e continuam sendo discutidos 

após a aprovação da LAI: como a aplicação e o desenvolvimento da mesma na atual 

infraestrutura arquivística brasileira, as estratégias em relação a classificação e 

avaliação de documentos, bem como a segurança da informação e as políticas 

arquivísticas, a reformulação da Lei Nacional de Arquivos face a LAI, os diálogos que 

podem surgir entre elas e a confluência de ambas políticas, tanto a de acesso proposta 

pela LAI, como as políticas públicas arquivísticas.  

Essas discussões somente reforçam a relação entre a gestão de documentos, as 

políticas públicas arquivísticas e a transparência administrativa. “Pode-se, portanto, 

afirmar que jamais se discutiu tanto políticas públicas arquivísticas no Brasil, as suas 
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possibilidades como tema de pesquisa e a sua ausência no universo das políticas 

públicas.” (JARDIM, 2013a, p. 36). 

 Sobre a Lei Nacional de Arquivos, Jardim (2013a) comenta que a mesma, apesar 

de ter empoderado as instituições arquivísticas, não contemplou os serviços 

arquivísticos. Conforme explica o autor, isso é um dos obstáculos a construção e 

implementação de políticas arquivísticas. 

Não por acaso, quando da consulta pública sobre a revisão da Lei 
8.159 pelo CONARQ em dezembro de 2013, algumas propostas 
procuraram contemplar este aspecto. A Associação dos Arquivistas 
Brasileiros e o Observatório de Políticas Arquivísticas da Unirio 
sugeriram a criação de “Unidade de gestão de documentos e arquivos 
no âmbito da estrutura dos órgãos e entidades públicas e sob a 
orientação normativa da instituição arquivística pública em sua esfera 
de competência”. A essas unidades, entre outras competências, 
caberia, conforme proposta do Observatório de Políticas Arquivísticas 
da Unirio “propor, executar e avaliar a política arquivística do órgão 
ao qual está vinculado, em consonância com as políticas nacional de 
arquivos e da instituição arquivística pública na sua esfera de 
competência”. Essas sugestões não constam da Minuta de Projeto de 
Lei, aprovada nas 71ª e 72ª Reuniões Plenárias do CONARQ nos dias 
13 e 14 de agosto de 2013. Os serviços arquivísticos do Poder 
Executivo federal não contam, via de regra, com as características 
anteriormente propostas. Esses serviços são, em geral, unidades 
técnico-administrativas periféricas às estruturas estratégicas da maior 
parte dos ministérios e órgãos equivalentes. (JARDIM, 2013a, p. 37-
38). 

 
Bello Jiménez (2015) relaciona a falta das políticas públicas com diversas 

dificuldades em relação ao acesso à informação como a falta de transparência na 

atuação da administração e a corrupção. Esta última, para o autor, é uma consequência 

imediata da falta de transparência, que só pode ser solucionada com uma correta gestão 

de documentos. Assim, entende-se que esse três temas estão relacionados, pois um não 

pode existir sem o outro. 

A falta das políticas públicas informacionais e arquivísticas, “compromete o 

direito da sociedade à informação e à memória coletiva, além de dificultar a eficiência 

do aparelho do Estado”. (JARDIM, 2008). 

A ausência de políticas públicas e de ações de caráter arquivístico nas diversas 

instâncias do Brasil, torna complexa a aplicação da LAI, o que afeta diretamente a 

transparência informacional e o direito à cidadania.  

Os vinte anos que separam a Lei 8.1596 da LAI não garantiram, em 
linhas gerais, condições arquivísticas que favorecessem a implantação 
da Lei de Acesso. Certamente ocorreram avanços na gestão 
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arquivística em duas décadas, especialmente no plano federal, em 
alguns estados e, de forma menos acentuada, nos municípios. No 
entanto, a ausência de políticas públicas e ações técnico-científicas de 
caráter arquivístico na maioria dessas instâncias confronta os diversos 
setores do Estado brasileiro com as exigências da LAI. (JARDIM, 
2013b, p. 389). 
 

Considerando que as políticas públicas são processos dinâmicos e que por isso, 

podem ser alteradas em diversos momentos, é importante destacar a influência dos 

atores envolvidos na avaliação dessas políticas. Somente as leis que as embasam não 

são suficientes para que sejam válidas e implementadas. (JARDIM, 2006). 

São necessárias também outros tipos e ações para efetivá-las. Jardim (2008) 

atenta para o fato de que no Brasil, o que prevalece são as não-ações ou não-decisões. 
Algumas políticas são mais explícitas ou latentes ou tomam a forma 
de uma “não-decisão”. Por isso o estudo de políticas deve deter-se, 
também, no exame de não-decisões. Em alguns casos, a não-tomada 
de decisão assume a forma de decisão. Analisando políticas públicas 
de informação no Brasil, chama-nos a atenção, preliminarmente, a 
aparente falta de decisão. A “não-decisão”, porém, é um ato de poder. 
É diferente da decisão que não se toma por falta de poder ou por 
inércia ou por inépcia. (JARDIM, 2008, p. 5-6). 
 

Existem questões que precisam ser solucionadas, a fim de diminuir o 

distanciamento informacional e arquivístico existente entre a sociedade e o Estado 

brasileiro. Esse distanciamento não permite enxergar a gestão de documentos e arquivos 

como uma política de governança e de controle social. Assim, as lacunas que precisam 

ser preenchidas dizem respeito à lógica de produção dos documentos públicos 

arquivísticos, nos níveis de gestão de documentos ou a ausência dela em relação as 

informações que são solicitadas pelos agentes do Estado ou pelos cidadãos, e na 

preservação e uso social dos documentos do governo para promoção do direito social à 

memória. (JARDIM, 2013b).  

Considera-se que as políticas públicas que são implementadas a longo prazo, 

focadas tanto no atendimento das necessidades dos órgãos, quanto para solucionar os 

problemas da sociedade, precisam de mudanças em relação as atitudes dos políticos e 

dos governos. (SILVA, 2008). 

 Formular políticas públicas não é uma tarefa simples, mesmo quando os atores 

envolvidos tem conhecimento conceitual suficiente. O desafio maior em relação aos 

arquivos é que o Estado tenha um conhecimento real sobre a situação precária que se 

encontram e o que pretendem fazer para resolver esse e outros problemas.  
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Nos estados e municípios brasileiros, a situação precária da maioria 
dos arquivos talvez favoreça a ausência de PPAs, mas não a justifica. 
Não existe um modelo ideal de PPA nem tampouco esta tem como 
pré-requisito a condição de excelência das instituições envolvidas. 
Uma PPA nada tem de incompatível com uma situação arquivística 
precária. Ao contrário, essa fragilidade, para ser rompida, carece, 
muitas vezes, de uma PPA. Políticas públicas de informação não são 
frequentes no Brasil. Portanto, a ausência de PPAs não é algo isolado 
de um contexto mais geral. No caso da Política Nacional de Arquivos, 
essa ausência chama especialmente atenção porque existe um 
mecanismo para tal: o CONARQ. (JARDIM, 2008, p. 15). 

 

No Brasil, a análise ou a gerência das políticas públicas arquivísticas, precisa ser 

vista pela sua singularidade, pois o país apresenta uma diversidade da realidade 

arquivística que deve ser levada em consideração. 
Essa diversidade está presente no decorrer da nossa história e no 
quadro da contemporaneidade brasileira. Sob tal perspectiva, um 
pressuposto a ser mais bem contemplado nos debates sobre o tema é 
que as ações na formulação, implementação e avaliação de políticas 
arquivísticas não podem prescindir de um profundo conhecimento 
dessa diversidade: tanto da diversidade brasileira quanto, aí inserida, 
a diversidade arquivística brasileira. (JARDIM, 2009, p. 47). 

 
As atividades ligadas a gestão de arquivos estão relacionadas com muitos 

elementos políticos: o desenvolvimento dos serviços arquivísticos, processos decisórios, 

relacionamento com outras unidades informacionais internas ou externas e com os 

usuários. Sendo assim, Jardim (2013a) questiona a necessidade das políticas 

arquivísticas baseado em seu estudo no Poder Executivo federal brasileiro. Sem 

desmerecer a sua evidente importância, o autor considera que a existência de políticas 

arquivísticas pode fortalecer um serviço ou uma instituição arquivística e a sua ausência 

não significa que não existe uma gestão de arquivos.  
No entanto, a sua ausência tende a tornar muito mais onerosa para 
gestão arquivística e a conquista de padrões de eficiência e eficácia. 
Sistemas, redes, programas ou outras ferramentas gerenciais podem 
ser mais bem exploradas quando associadas a uma política 
arquivística, pactuada com os diversos atores da gestão arquivística e 
configurada num documento referencial, formalizado numa instância 
superior da organização e atualizado ao longo do tempo. (JARDIM, 
2013a, p. 48). 

 
Jardim (2013a, p. 48) sustenta que as políticas arquivísticas não podem ser vistas 

apenas como “um conjunto de leis, programas, projetos, redes ou sistemas” mas como 

uma “opção político-gerencial a envolver recursos legais, técnico-científicos, pessoas, 
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tecnologia, etc.” Sendo assim, sua implementação precisa ser adaptada a instituição e a 

avaliação deve ser permanente, para que a mesma não perca a sua função na gestão de 

documentos. 
Tais recursos, articulados num conjunto de princípios e diretrizes 
formulados por diversos atores de uma organização, configurados 
num dado consenso, se plasmam num ato político-administrativo 
formal que designa e legitima a política arquivística. Num segundo 
momento, a política arquivística é implementada mediante a adoção 
de ferramentas gerenciais consideradas as mais oportunas para a 
organização, desde sistemas e redes de arquivos a programas diversos. 
O processo de avaliação dessa política é permanente e, ao envolver 
seus diversos atores, tende a ampliar o conhecimento e a cultura 
arquivística organizacional. Deriva dessa dinâmica a atualização da 
política arquivística sem a qual ela perde sua função como importante 
elemento na gestão dos arquivos. É, portanto, fundamental que os 
processos de formulação, implementação e avaliação de políticas 
arquivísticas sejam cada vez mais estudados no Brasil e debatidos 
pelas instituições e serviços arquivísticos. Entre outras razões, para 
sabermos melhor do que falamos quando falamos em políticas 
arquivísticas. (JARDIM, 2013a, p. 48-49). 
 

Sousa (2006) dá elementos para que as políticas públicas de arquivo possam ser 

incorporadas a vida das pessoas e consideradas como algo relevante para toda a 

sociedade. 

Portanto, o aspecto legal das políticas públicas de arquivo deve ser 
mediado por uma ação educativa das instituições arquivísticas, que 
envolva, principalmente, as escolas de ensino fundamental e médio, 
investindo, basicamente, em cidadãos completamente sensíveis à 
proteção do patrimônio documental e informacional brasileiro, como 
parte da riqueza da sociedade. (SOUSA, 2006, p. 7). 

 
Para que haja uma maior sensibilização na defesa do patrimônio documental e 

informacional brasileiro é preciso que se criem programas que difundam a importância 

desse patrimônio, formando cidadãos que tenham conhecimento desses temas e que 

entendam o quanto são necessários para a formação de uma sociedade mais democrática 

e mais transparente. (SOUSA, 2006). 

Há ainda que se lembrar da importância do profissional que atua nos arquivos. 

Para Sousa (2006, p.3), a formulação das políticas públicas de arquivos perpassa pela 

função social do arquivista, pois só há garantia de acesso à informação se a mesma 

estiver “organizada, acessível e protegida.” 

Sobre as informações eletrônicas, Sousa (2006) também comenta sobre os 

problemas que já existem nos documentos físicos e que ainda não foram resolvidos, 

bem como as massas eletrônicas que já se acumulam nas organizações.  
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A banalização das novas tecnologias da informação que permitiu uma 
informatização crescente das atividades nos setores de trabalho 
tornou-se uma questão que, em pouco tempo, se transformará em um 
grande problema.[...]. Essa questão tem duas dimensões: uma que está 
relacionada ao aspecto técnico, isto é, como classificar, avaliar, 
descrever e preservar esses documentos eletrônicos; outra que se 
refere à questão tecnológica, pois o índice de obsolescência dos 
equipamentos e dos programas é muito curto, que exige um 
investimento permanente. (SOUSA, 2006, p.9). 
 

Outro ponto a ser destacado em relação a informação arquivística e as políticas 

públicas está em Sousa (2006, p.13). Para o autor, existem condições de avançar nesta 

questão no Brasil, porém é preciso que se criem estratégias para “envolver todos os 

atores na formulação, implementação e avaliação dessas políticas”. A proposta seria 

intensificar o papel das universidades com pesquisas para tentar solucionar problemas 

comuns da situação arquivística brasileira. Da mesma forma, não se deve pensar que 

apenas a informação arquivística é “o único recurso capaz de dar eficiência, segurança e 

qualidade na tomada de decisão e de garantir os direitos individuais e coletivos da 

sociedade” porém, sem ela também não é possível alcançar todos esses critérios. 

Justifica-se o estudo de políticas de implantação e institucionalização de 

arquivos municipais, afim de que se se elabore uma política pública eficaz para a 

administração e para preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Para 

tanto, é preciso que se tenha como base a gestão de documentos. (CONARQ, 2000). 

Convém ressaltar, entretanto, que o estágio de dificuldade no trato de 
documentos passará sempre por mudanças, toda vez que os 
administradores e legisladores municipais se convencerem de que os 
documentos — qualquer que seja o suporte (papel, filme, fitas e discos 
magnéticos/ópticos etc.) — registram as manifestações de pessoas 
(cidadãos e autoridades), de instituições públicas ou privadas, sobre 
pedidos, normas, decisões, correspondência, testemunhos etc. Daí a 
importância dos documentos, pelas informações que contêm, para o 
propósito de: orientar as decisões do poder público, evitando 
duplicação de esforços, repetição de ações já tratadas sem êxito; 
atender ao direito que a comunidade tem de ser informada. Assim, 
para que esse propósito seja atingido, deve-se manter um órgão 
especificamente dedicado à gestão de documentos governamentais e 
ao recebimento, organização, guarda, bem como ao acesso ou 
recuperação da informação produzida, recebida e acumulada pela 
municipalidade. Conscientizados os administradores, principalmente 
os dos escalões superiores, das vantagens político-administrativas que 
o arquivo municipal pode assegurar ao governo e à comunidade, 
chega-se aos responsáveis pela criação e/ou organização deste órgão, a 
quem são oferecidas as noções que se seguem. (CONARQ, 2000, p. 
7). 
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Dessa forma, entende-se nesta pesquisa, as políticas públicas arquivísticas a 

partir da definição de Jardim (2003) como as decisões e as ações produzidas pelo 

município e inseridas nas agendas governamentais em nome dos interesses coletivos e 

da administração relacionados com a produção, uso e preservação da informação 

arquivística pública, contida nos documentos depositados nos arquivos.   

Na próxima seção serão tratados os conceitos de gestão de documentos e da 

transparência administrativa em relação aos arquivos, pretende-se mostrar que a relação 

entre os três precisa ser considerada indissolúvel, pois não é possível tratar de 

transparência administrativa sem que haja a gestão dos documentos nos arquivos. 

 

4.2 Os Arquivos, a gestão de documentos e a transparência administrativa: uma 
relação necessária 

 
 

O conceito da gestão de documentos começou a ser formulado após a Segunda 

Guerra Mundial. Segundo Rodrigues (2013), nessa época ocorreu uma explosão de 

documentos administrativos e percebeu-se a necessidade de organizá-los. Essas 

mudanças aconteceram, inicialmente, nos Estados Unidos e no Canadá, onde uma nova 

concepção de arquivo baseava-se na Teoria das Três Idades “[...] princípio pelo qual os 

documentos passam por fases estabelecidas de acordo com sua vigência administrativa e 

frequência de consulta: idade corrente, intermediária e permanente (ou histórica)”. 

(RODRIGUES, 2013, p.71).   

Do início do século XIX até o final da Guerra Civil Americana em 1865, não 

havia muitos problemas de armazenagem de documentos públicos para os Estados 

Unidos. Porém, a partir do início do século XX, com o crescimento acelerado da 

produção de documentos, algo precisava ser feito. 

Comissões foram criadas, atividades censitárias foram desenvolvidas, 
e atos legislativos foram expedidos, visando autorizar a eliminação de 
documentos. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra 
Mundial, a situação antes controlável, vai se tornando crítica, levando 
a criação de novas comissões e a expedição de atos legislativos 
específicos. O governo federal do Canadá, em paralelo, também 
desenvolvia ações que estimulavam a aplicação da gestão de 
documentos nos órgãos departamentais, uma vez que a administração 
e conservação dos documentos públicos tornavam-se cada vez mais 
dispendiosas conforme demostraram os diagnósticos e avaliações. 
(INDOLFO, 2007, p. 32-33). 
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 Com isso, os arquivos nacionais daqueles países começaram a representar-se 

como instituições de apoio à administração e os documentos passaram a ser controlados 

desde a sua produção até a sua destinação final. (JARDIM, 1987). Essa metodologia 

melhorou os aspectos administrativos, pois se entendia que todo registro de documento 

gerado a partir de uma ação ou atividade de trabalho, deveria ser acumulado no arquivo. 

Assim, os arquivos começaram a ser considerados como “instrumentos da gestão 

governamental e da consciência nacional.” (RODRIGUES, 2013). 

No caso do Brasil, os serviços de arquivos e bibliotecas, a regulamentação de 

cursos, realização de concursos e capacitação de profissionais, tiveram uma maior 

atenção com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). 

Isso também foi aplicado em outras áreas de administração, engenharia e economia.  

O DASP Surgiu a partir do Decreto-Lei n. 579 de 30 de junho de 1938 no 

período do Estado Novo. Segundo Santos (2010) sua criação  
previa a estruturação de um departamento administrativo diretamente 
subordinado ao presidente da República, com atribuição nas áreas de 
organização e métodos e execução orçamentária [...] de modo a 
abranger, também, a administração de pessoal e material. (SANTOS, 
2010, p. 76). 
 

 O Departamento tinha amplos poderes e tornou-se um instrumento de melhoria 

de padrões administrativos e de controle da administração federal, pois com a 

centralização da reforma administrativa pode modernizar o recrutamento e a promoção 

do funcionalismo público. (SANTOS, 2010). 

 As atividades de documentação e de biblioteca, que antes eram vistos com 

serviços auxiliares, passaram a ter um papel mais amplo através de ações inovadoras. 

Na área da documentação, ideias modernas de que a mesma serve à administração e 

para continuidade dos atos do Estado, foram registradas na Revista do Serviço Público, 

bem como a criação do Serviço de Intercâmbio e Catalogação (SIC) através de um uma 

rede cooperante entre bibliotecas, com objetivo de organizar futuramente sistemas 

nacionais de informação. (SANTOS, 2010). 

 Observa-se que a criação do DASP foi importante para a administração pública 

como um todo, além de trazer princípios administrativos científicos e racionais. Assim, 

“o governo pretendeu estimular, desenvolver e coordenar esforções no sentido de 

racionalizar e aperfeiçoar a ação do Estado no âmbito da administração geral”. 

(SANTOS, 2010, p. 79). 
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Pode-se citar também na década de 1950, o processo de criação do Sistema de 

Arquivos da Fundação Getúlio Vargas, como exemplo de pioneirismo na área de 

administração de arquivos por Marilena Paes Leite. Já no início década de 1960, houve 

a estruturação e a institucionalização da gestão dos arquivos da Divisão de 

Documentação do Estado da Guanabara, por Helena Côrrea Machado. 
Os avanços dessa experiência, embora dependentes da visão limitada 
dos dirigentes sobre a função dos arquivos na administração pública, 
deixaram registros de um conhecimento arquivístico traduzido em 
concepções e práticas que encontraram um lugar próprio na 
conformação do campo no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980. 
(SANTOS, 2010, p 88). 
 

 Na década de 1980, alguns fatos marcaram o fortalecimento das instituições 

arquivísticas públicas brasileiras, inserindo-as na “era da gestão de documentos”. 

(SANTOS, 2010). 

Dentre eles, o que mais colaborou foi a pressão feita pelo Arquivo Nacional à 

Assembleia Nacional Constituinte para que fosse introduzido ao texto constitucional, 

referências à gestão de documentos de arquivo. O artigo 216 da Constituição Federal de 

1988 estabelece que “cabem à Administração Pública a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos delas 

necessitem.” Essa movimentação, de acordo com Soares e Santos (1998, apud SANTOS 

2010, p. 109), foi mais significativa do que a própria Lei Nacional de Arquivos em 

1991, pois representou também “um passo da arquivística como fundamentação 

científica.” Ainda assim, a inserção no texto constitucional, não significou a solução do 

problemas. 

Não acreditamos ser possível tomá-lo como elemento capaz de 
deflagrar a superação de uma era ancorada nos simples métodos de 
arquivamento de arquivos correntes, nos códigos decimais de assunto 
e nas eliminações arbitrárias de documentos. O descompasso entre a 
lei e a norma, os desejos e intenções dos atores e a realidade 
materializada nas práticas arquivísticas constituem marcas constantes 
dessa nova era, ainda caracterizada pela fragilidade de sua 
fundamentação científica. (SANTOS, 2010, p. 109). 
 

O progresso considerável da legislação arquivística brasileira em 30 anos, não 

significa que a aplicação das leis, decretos, resoluções e normas, estão sendo totalmente 

cumpridas.  

Para Knauss (2013), a base legislativa é importante para o desenvolvimento das 

políticas públicas. Souza (2006, p. 26) as define como uma maneira de colocar ações em 
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prática e analisá-las como uma proposta de mudança. Para a autora, a formulação de 

políticas públicas é uma tradução de propósitos “em programas ou ações que produzirão 

efeitos no mundo real.”  

A partir das leis e das políticas públicas, podem ser elaborados projetos e ações 

que colaborem para a modernização dos arquivos. Fundamenta-se, a sua atuação como 

instituição de gestão de documentos, conhecimento, memória social e de dispositivo de 

transparência das atividades do Estado perante a administração pública.  

A gestão de documentos pode ser inserida como política pública já que, de 

acordo com Bernardes (2015), é um “dever legal, uma ação governamental com 

finalidade social: o direito à informação”. A autora explica que esse direito dá margem à 

outros direitos sociais, por isso o acesso à informação serve de orientação para uma 

política de gestão.  

O fato é que se trata de uma questão inadiável, pois o ordenamento 
jurídico brasileiro reconhece a centralidade da gestão documental para 
assegurar o direito de acesso à informação e a própria administração 
pública, em todos os níveis, reconhece as dificuldades e problemas 
decorrentes dessa demanda reprimida. (BERNARDES, 2015, p. 166). 
 

Rodrigues (2013, p. 65) apresenta a necessidade de uma política de gestão de 

documentos, tendo em vista a sociedade atual. A autora conceitua a gestão como 

“procedimentos que são aplicados no controle dos documentos durante todo o seu ciclo 

de vida, incidindo sobre o momento da produção e acumulação nos arquivos correntes e 

no intermediário.”   

Segundo a Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991, já citada como Lei Nacional de 

Arquivos, a gestão de documentos é definida como o “conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento 

em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente.” 

Compreende-se então, que a gestão envolve todo o ciclo documental que começa 

na produção e vai até o seu recolhimento. Na produção tem-se a concepção, preparação, 

fomento e aplicação. Os objetos que surgem são: formulários, informes, diretrizes, 

sistemas de informação e tecnologias modernas. Para a utilização e conservação, as 

atividades envolvem a criação, gestão, seleção, análise, produção, manutenção, 

automação e reprografia, as quais englobam sistemas de arquivo e recuperação de 

dados, correios, telecomunicações e programas de documentos vitais. Finalmente na 
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destinação, há a identificação, descrição, avaliação, arquivamento, eliminação, 

recolhimento, que abrangem séries documentais de valor intermediário e permanente. 

(JARDIM, 1987). 

Tendo em vista as definições, percebe-se que é urgente a análise do papel do 

arquivo enquanto instituição, pela administração pública e pela sociedade, pois é preciso 

entender que sua função vai além da pesquisa histórica.  

Delmas (2010) comenta que o arquivo tem responsabilidade jurídica, comercial, 

social e administrativa e, portanto, deve beneficiar toda a sociedade.  

Estes aspectos indicam a necessidade de uma política pública voltada para a 

gestão de documentos no município de Niterói. Somente dessa maneira será possível 

construir uma gestão de documentos públicos mais transparente e democrática. 

Arquivos e transparência é um tema atual. Este último conceito começou a ser 

tratado como valor essencial da administração pública após a década de 1970 em países 

da Europa ocidental, Estados Unidos e Canadá, porém configurou-se como “um eixo 

privilegiado do reformismo administrativo que fez da transparência, o princípio, e, do 

segredo, a exceção.” (JARDIM, 1999, p. 55).  

Silva (2011), revela que o tema “transparência” no Brasil, já possuía um lado 

teórico fragilizado, apesar de citar sua presença na “agenda democratização após 1988”.  

Jardim (2001) ao comentar sobre as experiências políticas de transparência pós anos 70 

e partir dos anos 90 faz um balanço. Depois das fases iniciais de entusiasmo, 

amadurecimento, consolidação e de maior consciência, o autor conclui que a 

transparência total é quase que impossível de se alcançar mas que o cidadão deve estar a 

par ao máximo do que acontece ao seu redor. 
a partir dos anos noventa o tema começou a ser abordado com uma 
perspectiva mais realista sob impacto, em especial, das novas formas 
de produção e uso da informação. A extensão do uso das tecnologias 
da informação na atual escala não mostrava-se previsível nos anos 
setenta. As redes de informação - como a própria Internet - passaram a 
impor uma ampliação e mesmo a internacionalização da reflexão 
sobre a transparência do Estado e as garantias da privacidade do 
cidadão. Tende-se a considerar que a transparência absoluta dos 
assuntos públicos é pouco provável. Deve-se, porém, buscar limitar, 
ao máximo, a zona de sombra subtraída dos olhares dos cidadãos e 
ameaçante às liberdades (JARDIM, 2001, p.30).   
 

Em recente artigo, Zuccolotto; Teixeira; Riccio (2015) fazem uma revisão de 

literatura sobre conceitos e classificações atribuídos ao termo transparência, visando 

agregar conhecimento à literatura acadêmica, pois perceberam que o termo vem sendo 
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cada vez mais utilizado em distintas áreas do conhecimento. Para os autores, ainda 

existem algumas dificuldades que estão relacionadas a esta questão, principalmente por 

estar relacionado aos diversos aspectos de fluxos de informações, portanto há falta de 

preocupação nos trabalhos acadêmicos brasileiros em buscar bases conceituais para o 

estudo da transparência. 
O debate sobre transparência tem atraído muita atenção, tanto da 
opinião pública quanto dos meios acadêmicos, e o termo tem sido 
tomado continuamente como sinônimo de solução para muitos 
problemas existentes numa ordem democrática. Apesar de estar em 
evidência nos dias atuais, o termo tem sua origem no século XIX, 
mas, somente no século XX, é que seu uso tomou o significado que 
conhecemos hoje, ou seja, está relacionado à política. Trabalhos 
realizados no Brasil [...] se propuseram a avaliar a transparência em 
âmbito subnacional, sendo louvável o esforço dos autores na tentativa 
de estabelecer medidas de transparência. Apesar dos esforços dos 
autores, pouco se ajustou em termos de limites conceituais. 
(ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015, p. 139-140). 
 

Zuccolotto; Teixeira; Riccio (2015) analisam as duas dimensões conceituais da 

transparência, que são a visibilidade da informação e a capacidade de inferência. A 

visibilidade tem relação com a completude e facilidade de se encontrar uma informação, 

além da sua integridade. 

Só porque algo é público, não significa que seja visível, uma vez que 
para ser visível, a informação deve refletir um grau elevado de 
integridade. Assim, a informação incompleta diminui o grau de 
transparência, ou seja, quem garantirá aos cidadãos que a informação 
é completa? A resposta a essa pergunta passa pelo destaque da 
importância das Instituições Supremas de Auditoria, que atestarão a 
veracidade e confiabilidade das informações visíveis, sobretudo 
aquelas de aspectos orçamentários e contábeis. (ZUCCOLOTTO; 
TEIXEIRA; RICCIO, 2015, p.151). 
 

Já a inferência, refere-se a qualidade da informação ou dos dados, pois “para que 

a informação seja transparente, ela não deve apenas ser visível, mas deve também, 

permitir ao seu usuário fazer inferências a partir delas.” (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; 

RICCIO, 2015, p. 151). Além das dimensões conceituais, os autores também 

apresentam as diversas perspectivas analíticas da transparência, que são: contábil, 

institucional ou organizacional, social ou cívica, do processo licitatório, de contratos e 

convênios e a midiática. Para melhor entendimento, foi elaborado um quadro para 

comparação de suas características. 
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QUADRO DE PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DA TRANSPARÊNCIA 

PERSPECTIVA TIPO DE INFORMAÇÕES OBJETIVO EXEMPLOS 

CONTÁBIL PATRIMONIAIS, 

FINANCEIRAS 

AVALIAR CAPACIDADES 

ECONÔMICAS, 
FINANCEIRAS E 

PATRIMONIAIS; FAZER 

COM QUE A SOCIEDADE 
CONHEÇA OS REGIMES 

CONTÁBEIS, POLÍTICAS 
ADOTADAS PELO 

GOVERNO 

BALANÇO PATRIMONIAL, FINANCEIRO, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, 

FLUXOS DE CAIXA, DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS CONTÁBEIS E ETC. 

INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL ORGANIZAÇÕES DO 

ESTADO, CARGOS, 
RESPONSABILIDADES, 

NORMAS E RELATÓRIOS 

PERMITIR A SOCIEDADE 

IDENTIFICAR E 
MONITORAR 

FUNCIONAMENTO DE 

SERVIÇOS 

LEGISLAÇÕES, NORMAS, ATAS, RELATÓRIOS, FLUXOGRAMAS DE PROCESSOS 

SOCIAL/CÍVICA ATIVIDADES 

CULTURAIS, CÍVICAS, 

CANAIS PARA 
SUGESTÃO, DENÚNCIAS 

E PARTICIPAÇÃO DO 

CIDADÃO 

ATENDER AO CIDADÃO 

COM COMPROMISSO A 

CIDADANIA A PARTIR DA 
EXISTÊNCIA DE 

MECANISMOS DE 

INFORMAÇÃO 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO CULTURAIS, DIVULGAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, EXISTÊNCIA DE FÓRUNS, ESPAÇO PARA 

ASSOCIAÇÕES DIVULGAREM INFORMAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, INFORMAÇÕES SOBRE 
CONSELHOS 

PROCESSO LICITATÓRIO CONTRATAÇÃO DE 
OBRAS, MATERIAIS E 

SERVIÇOS POR PARTE 

DOS GOVERNOS 

PERMITIR QUE A 
SOCIEDADE CIVIL 

ACOMPANHE, MONITORE E 

AVALIE OS PROCESSOS DE 
COMPRAS 

EDITAIS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS, MATERIAIS E SERVIÇOS, MAPAS E PLANTAS DAS OBRAS, 
ORGANOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, ÓRGÃO E SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO 

PROCESSO DE COMPRA, ATAS DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS, RECURSOS, RESULTADOS, 

LISTA DE VENCEDORES DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ETC. 

CONTRATOS E CONVÊNIOS DIVULGAÇÃO DE 

CONTRATOS E 
CONVÊNIOS, TERMOS DE 

PARCERIA E 

COOPERAÇÃO 
ESTABELECIDOS POR UM 

GOVERNO 

PERMITIR À SOCIEDADE 

CONHECER OS 
CONTRATOS, AS 

RESPONSABILIDADES, 

FERRAMENTAS DE 
MONITORAMENTO, FORMA 

DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO, 
PENALIDADES E ETC. 

ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADES NOS CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA, 

MDEDIDAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, PRAZOS, VALORES E CLÁUSULAS DE 
PENALIDADES 

MIDIÁTICA TODAS AS 

INFORMAÇÕES DAS 

PERSPECTIVAS CITADAS 
OU ASPECTOS 

ESPECÍFICOS DE MÍDIA E 

TECNOLOGIA 

AVALIAR UMA OU MAIS 

DIMENSÕES DA 

TRANSPARÊNCIA EM MEIO 
ELETRÔNICO DE ACESSO 

PÚBLICO 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PÁGINAS WEB, SMARTPHONES OU TABLETS 

Figura. 2: Quadro de perspectivas analíticas da transparência. Fonte: Elaborado pela autora com base em Zuccolotto; Teixeira; Riccio (2015, p.153-155). 
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Observa-se então que existem muitas perspectivas de análise da transparência, as 

quais evidenciam a importância do conhecimento do tema para escolha da melhor 

abordagem de estudo. Além disso, segundo os autores, é fundamental que a 

transparência não seja entendida como já esclarecida, pois ela ainda precisa de 

aprofundamentos para que não seja tratada como algo “que está subentendido na mente 

ou no coração das pessoas.” (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015, p. 155). 

É fundamental que a elaboração de pesquisas que envolvam o tema 
transparência tenham preocupação em estabelecer a perspectiva de 
forma correta, tanto do ponto de vista conceitual como de sua 
classificação, sob pena de termos transposições de conceitos e 
medidas que prejudiquem a qualidade da análise ou até mesmo a 
inviabilizem. (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015, p.155). 
 

Um conceito que está relacionado com a transparência é o accountability, 

definido por Jardim (2001) como o conjunto de mecanismos e procedimentos pelos 

quais os tomadores de decisões governamentais se utilizam para expor publicamente as 

políticas públicas e a prestar contas e suas ações de maneira mais transparente. O termo 

não é traduzido para o português. Sendo assim, 
Um  governo seria accountable quando os cidadãos podem discernir 
se os governantes estão agindo em função do interesse da coletividade 
e sancioná-los apropriadamente. Trata-se de um conceito fortemente 
relacionado ao universo político administrativo anglo-saxão. 
(JARDIM, 2001, p. 21-22, grifo nosso). 
 

Jardim (1999) afirma também que a transparência pode ser definida como 

“manifestação do Estado e demanda social” e, portanto, parte de uma nova expressão 

democrática, relacionada ao acesso à informação governamental.  
O grau de democratização do Estado encontra, na sua visibilidade, um 
elemento balizador: maior o acesso à informação governamental, 
mais democráticas as relações entre o Estado e sociedade civil. A 
visibilidade social do Estado constitui um processo de dimensões 
políticas, técnicas, tecnológicas e culturais, tendo como um dos seus 
produtos fundamentais a informação “publicizada”. O acesso à 
informação governamental, encontra, a partir do anos 70, em Estados 
de características democráticas, diversas formas de expressão, 
traduzidas em duas noções que se referenciam mutuamente: 
transparência administrativa e direito à informação. (JARDIM, 1999, 
p. 49, grifos do autor). 
 
 

A transparência estaria representada em três aspectos para Debash (1990 apud 

Jardim 1999, p. 56): 
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- o direito de saber, pois o cidadão tem que compreender o que acontece no interior da 

Administração; 

 - o direito de controlar, pois deve além de saber e verificar a legalidade e a 

oportunidade das decisões administrativas, bem como se utilizam os fundos públicos e; 

 -o direito de atuar, não sendo apenas espectador, mas considerado como cliente ou 

usuário da administração. 

Em relação ao Estado Constitucional, o mesmo tem o compromisso de promover 

o acesso ao direito fundamental à boa administração da seguinte forma:  

trata-se do direito fundamental à administração pública eficiente e 
eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, 
sustentabilidade, motivação proporcional, imparcialidade e respeito à 
moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas 
condutas omissivas e comissivas. (FREITAS, 2015, p. 198). 
 

 O direito fundamental a uma boa administração soma-se a outros direitos 

subjetivos, onde destaca-se a transparência “que supõe evitar a opacidade [...] com [...] o 

direito a informações inteligíveis, inclusive sobre a execução orçamentária e sobre o 

processo de tomada das decisões administrativas que afetarem direitos”. (FREITAS, 

2015, p. 198). 

Debash (1990 apud Jardim 1999, p. 57) reitera que o cidadão tem direito a 

acessar os documentos produzidos pela administração pública e saber das razões e dos 

processos que lhes correspondem e também de participar de processos de decisão.  

No campo da Ciência Política, Zuccolotto; Teixeira; Riccio (2015, p. 140) 

explicam que a transparência se dá na divulgação de informações governamentais para 

fins de responsabilização dos agentes públicos que não utilizarem os recursos públicos 

de forma correta.  

Para a Administração Pública, apresentam-se definições de outros autores, que a 

entendem como uma “gestão dos assuntos públicos para o público” e o acesso as 

decisões tomadas, das repercussões das mesmas, além do que se ganha e do que se 

perde com elas sendo, portanto o “oposto de políticas opacas”. (ZUCCOLOTTO; 

TEIXEIRA; RICCIO, 2015). 

Porém, um conceito que parece pertinente à sociedade atual e que, 

subjetivamente, demonstraria certa maturidade na relação governo-cidadão, para Silva 

(2011) têm sido utilizado de forma inadequada. Para o autor, a transparência equivale a 
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uma moeda de troca para interesses políticos. A verdade é que há uma escolha do que 

será divulgado e o que será omitido.  A transparência se torna então um  

processo de escolhas públicas opaco que pode levar a boas 
deliberações, enquanto, em troca, a abertura ampla pode limitar a 
margem de negociação com grupos de interesses preferenciais para 
quem a informação é um commodit. Não existe razão para acreditar 
que o grau de transparência para os atores políticos alcançou o ponto 
ótimo do ponto de vista da sociedade, vez que os próprios agentes 
políticos podem ser incentivados a manter em segredo alguns aspectos 
das discussões orçamentárias, principalmente na parte em que 
decidem pela distribuição de recursos em benefício de determinados 
segmentos sociais ou econômicos com o propósito de traduzirem tais 
benefícios em apoios e votos nas próximas eleições. (SILVA, 2011, p. 
350-351, grifo do autor). 
 

Sobre transparência e opacidade, Jardim (1999) comenta que essas duas 

características não são opostas e, sim, relacionadas.  
Pensar na transparência, portanto, remete-nos à opacidade. Mais 
ainda, obriga-nos a visualizar os diversos matizes entre estes dois 
polos. Opacidade e transparência não se inserem numa simples relação 
de exclusão: há graus entre ambas. A riqueza teórica destas noções 
convida-nos a que nos desviemos da aparente facilidade com que 
tendem a ser mapeadas estas zonas de luz e sombra. Tal ocorre 
frequentemente em detrimento das gradações existentes entre a 
opacidade e a transparência. (JARDIM, 1999, p. 51). 

 

Andreazza e Macedo Júnior (2015) apresentam o segredo e a transparência como 

dicotomia. Para os autores, essa relação sempre esteve presente nas diversas formas de 

Estado que foram desenvolvidas pela humanidade. O segredo sempre foi utilizado como 

instrumento de dominação. 

Desde o surgimento da instituição conhecida como “forma-Estado”, 
podem ser verificadas práticas secretas dos governantes no centro dos 
processos de tomada de decisão com relação à sorte e ao destino de seus 
subordinados. Este mecanismo se perpetuou durante o desenvolvimento 
das várias formas de Estado, desde o lento processo de laicização do 
poder, ocorrido a partir da Baixa Idade Média ocidental, até a 
subsequente consolidação de governos absolutistas. (ANDREAZZA; 
MACEDO JÚNIOR, 2015, p. 123). 
 

Em um Estado democrático de direito, não significa que o segredo, enquanto 

estratégia política, chega ao fim. Na verdade ele se mascara como “Estado 

administrativo” e torna-se um obstáculo à implementação da democracia, mesmo 

quando identifica-se que a transparência administrativa é associada a ideia-base deste 

Estado, pelo acesso à informação e pela participação na gestão pública, além de 
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diminuir o caráter sigiloso das atividades administrativas e a imunidade do poder. 

(ANDREAZZA; MACEDO JÚNIOR, 2015).  

No modelo de Estado Democrático, a transparência administrativa é o 
esteio das linhas de atuação de gestão que contem com a participação 
do administrado para conferir o caráter público da Administração de 
diálogo aberto, de consenso, acolhedora do contraditório. Nesse 
cenário, o administrado deixa de ser mero espectador ou apenas fiscal 
da conduta para se tornar agente colaborador na tomada das decisões. 
(ANDREAZZA; MACEDO, 2015, p. 128). 
 

Não pode haver democracia sem transparência, ela é elemento essencial no 

contexto jurídico-político e garantirá um novo perfil as relações existentes entre a 

Administração e seus administrados. Neste novo tipo de relacionamento, o então 

cidadão deixa de ser visto como súdito e a Administração se vê compelida a cumprir seu 

papel. (ANDREAZZA; MACEDO JÚNIOR, 2015).  
a transparência qualifica-se como um instrumento potencializador do 
controle social e catalizador dos contornos do princípio da publicidade 
e do princípio democrático com o direito fundamental à informação, 
conduzindo, desta forma, a três resultados: a) eficácia do ato 
administrativo (caso ausente a publicidade necessária, o ato não 
produzirá efeitos); b) dever de dar conhecimento dos atos 
administrativos (que permita ao administrado tomar ciência da 
atividade prestada pelo Poder Público); e c) fomento de um maior 
controle dos atos administrativos. Ponderada com os demais valores 
constitucionais, a transparência impõe a necessidade de que as funções 
exercidas pelo Poder Público sejam claras, ou seja, sejam expostas de 
maneira inequívoca aos administrados, uma vez que o Governo, em 
última análise, representa a vontade do povo, que tem o direito de 
saber o que é feito em seu nome e por quê. (ANDREAZZA; 
MACEDO JÚNIOR, 2015, p. 142). 
 

Edilberto Pontes (2017) justifica a importância da transparência por dois 

motivos: o primeiro se baseia no dever da prestação de contas e o segundo pelo fato da 

mesma evitar diversas situações como a corrupção, por exemplo. Segundo Pontes 

(2017), a transparência não extermina as más atitudes dos governantes, mas inibe os 

atos ilícitos, pois  
Quem administra o que não é seu, mas de todos, tem o dever de 
demonstrar que está administrando da melhor forma. A prestação de 
contas é, portanto, um dever dos que administram recursos coletivos e 
um direito de quem contribui com tributos para o funcionamento do 
governo. [...]a transparência ajuda a evitar muitos problemas, desde a 
corrupção até a sobredestinação de recursos para áreas específicas, de 
interesse de uma minoria. Assim como uma rua iluminada pode 
contribuir para a diminuição da criminalidade, a ampla divulgação e 
conhecimento das políticas públicas pode constranger práticas 
nocivas. Na canção tão cantada por Ney Matogrosso, ironizava-se: “É 
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por debaixo dos pano, se eu ganho mais”. Se não há pano a encobrir 
práticas indesejáveis, mas vidro transluzente, as chances de ganhos 
ilícitos ou ilegítimos diminuem. (PONTES, 2017, p. 2, grifo nosso). 
 

 Pontes (2017, p.2) esclarece que a transparência incentiva a participação social 

nas decisões do governo além do voto, pois faz com que democracia seja a 

“possibilidade de participação permanente, de acesso a informações governamentais, a 

opinar em audiências públicas, de se manifestar de diversas formas e se organizar para 

propor e cobrar políticas do governo”.  

A partir dessas definições, não há dúvida no que manifestou Jardim (1995, p.82), 

sobre a transparência administrativa ser “tomada como um dos requisitos de controle da 

sociedade sobre o Estado”. Para o autor, a noção da transparência pode oferecer 

diferentes interpretações, encontrando “lugar em diversos discursos dos atores 

envolvidos na zona de tensão que decorre das relações entre Estado e sociedade”.  

Pode-se definir a transparência na gestão pública como uma possibilidade de os 

cidadãos acessarem qualquer tipo de informação, independentemente de seu suporte, 

gerada pelas entidades que estejam em desenvolvimento de suas atividades, pois “Os 

limites definidos como transparentes, justificados ou interessados, legais ou na prática, 

mostram o nível de cultura democrática de um país.” (GIMÉNES-CHORNET, 2012, p. 

505, tradução nossa). A partir desta citação, Giménes-Chornet (2012), relaciona a 

transparência com a prática democrática de estado e a democracia representativa. Para o 

autor, os modelos de Estado, de administração e de gestão da informação repercutem no 

alcance da transparência exercida em uma sociedade.  

  
A gestão da informação, especialmente aquela produzida pelos três 
poderes - o Executivo com a Administração, o Legislativo e o 
Judiciário - e geralmente depositada nos arquivos centrais, é essencial 
para garantir o acesso dos cidadãos aos documentos gerados pelos 
seus representantes políticos e pelos seus gestores - os funcionários 
públicos - Os meios tecnológicos - a administração eletrônica - 
proporcionam uma forma de acesso mais eficiente, mas salientamos 
que sem a gestão da informação a transparência é extremamente 
limitada. (GIMÉNES-CHORNET, 2012, p. 505, tradução nossa). 
 

Sendo a gestão da informação de um grande valor para a sociedade atual e um 

ativo intangível por sustentar as instituições, Murgía (20-?) apresenta seu ponto de vista. 

 
O capital intelectual das pessoas, de acordo com a visão dos 
estudantes de sociedades da informação e gestão do conhecimento, é o 
valor mais importante na competição e no posicionamento de uma 
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instituição na luta pela conquista dos mercados. O capital intelectual 
de uma empresa está no conhecimento de sua equipe e no banco de 
dados institucional que protege todo o seu histórico de negócios. Este 
último é incorporado nos documentos internos da organização; 
Portanto, as informações armazenadas nos arquivos representam o 
"knowhow" de qualquer entidade. (MURGÍA, [20-?], p. 3, tradução 
nossa). 
 

Dos benefícios de se administrar o conhecimento de uma entidade pública, 

podem ser destacados: a maximização dos valores de seus capitais intelectuais, a 

agilidade na tomada de decisões e o aumento na eficiência operacional. A partir dessas 

observações, torna-se evidente a relação entre a informação, a administração do 

conhecimento e os arquivos. (MURGÍA, [20-?]). 

Vivarta e Martins (2009) relacionam o acesso ao poder com o acesso à 

informação e a democratização do poder com difusão de conhecimento. 
Assim, o exercício prático do princípio constitucional de que “todo 
poder emana do povo” está condicionado ao acesso da população ao 
conhecimento e à informação. A noção de democracia, consagrada 
pela Constituição Federal brasileira, está vinculada à capacidade dos 
indivíduos de participarem efetivamente do processo de tomada de 
decisões que afetam suas vidas. Não existe democracia plena se a 
informação está concentrada nas mãos de poucos. (VIVARTA; 
MARTINS, 2009, p. 6). 
 

Também é mencionado o conjunto de direitos que se referem a disseminação do 

conhecimento e à informação: os direitos à educação, à liberdade de expressão, de 

imprensa e de manifestação do pensamento e claramente, à informação. Bem como, as 

instituições que, de acordo com os autores, contribuíram com ideais democráticos, 

porém não citam os arquivos como parte delas. 

De fato, as instituições provedoras de conhecimento e de informação 
sempre caminharam lado a lado com a ideia de democracia. A escola, 
a imprensa e as bibliotecas foram sustentáculos das democracias 
nascentes, e a ampliação de seu acesso à população resultou na 
consolidação e no aprofundamento da democracia. (VIVARTA; 
MARTINS, 2009, p. 6). 
 

Martins (2009) retrata a importância do conhecimento das informações em poder 

do Estado tanto para os governantes como para o controle social. Este último dificulta o 

abuso de poder e a falta de senso de coletividade no momento de elaboração de políticas 

públicas. 
Ao mesmo tempo, decisões de políticas públicas tomadas com base 
em informações amplas e de qualidade terão resultados mais 
eficientes. Um governante não pode tomar uma decisão adequada 
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sobre a alocação de recursos na área de segurança pública, por 
exemplo, se não tem disponíveis informações de qualidade sobre a 
ocorrência de crimes em uma região. Ao direito do indivíduo de 
acessar informações públicas contrapõe-se o dever de os atores 
públicos divulgarem informações e serem transparentes. O 
cumprimento desse dever contribui para aumentar a eficiência do 
poder público, diminuir a corrupção e elevar a accountability. 
(MARTINS, 2009, p. 12, grifo do autor). 
 

Giglio (1998) cita a Internet como um instrumento de poder e de 

aperfeiçoamento da democracia. De acordo com ele, a introdução dessa tecnologia, 

trouxe um novo formato de relacionamento entre o governo e o cidadão, a conjugação 

da democracia representativa e da democracia direta. Também sobre as tecnologias de 

informação, Jardim (1999) comenta que, quando os assuntos sobre transparência 

começaram a aparecer, pouca tecnologia existia na época para colaborar com os 

processos advindos dela, mas com a Internet nos anos de 1990 e outras redes de 

informação, houve uma ampliação da reflexão sobre o tema. Porém, fez um alerta: 
Tende-se a considerar que a transparência absoluta dos assuntos 
públicos é pouco provável. Deve-se, porém, buscar limitar, ao 
máximo, a zona de sombra subtraída dos olhares dos cidadãos e 
ameaçante às liberdades. (JARDIM, 1999, p. 64). 
 

Limberger (2007) expressa que o meio eletrônico propiciou a participação mais 

ativa e democrática do cidadão perante os assuntos públicos.  

A transparência é uma via de mão dupla: de um lado a administração 
tem o dever de dar publicidade aos seus atos, e por outro, o cidadão 
tem o direito a ser informado. Deste modo, por meio da informação 
disponível por meio eletrônico, desenvolve-se um controle preventivo, 
estimula-se a participação popular, torna-se o exercício de poder mais 
transparente e, portanto, mais democrático. (LIMBERGER, 2007, p. 
263). 
 

Deste modo, a transparência e as inúmeras possibilidades tecnológicas que 

existem atualmente, são as condições básicas que levam ao conhecimento, pois 

Transparência consiste em desdobrar as dobras, que antes eram 
dobradas pelas práticas de gestão. Não se trata apenas de tornar visível 
o invisível, mas de mostrar as práticas que o torna impossível. Assim 
como a linguagem é o murmúrio que revela o que é dito e o que 
pensamos, a transparência revela o que é dito e, ao mesmo tempo, 
aquele sistema de procedimentos e práticas que às vezes são ocultados 
pelo que dizemos. (MEDRANO CORRALES, 2015, p. 554, tradução 
nossa). 
 

Em relação ao direito ao acesso à informação pública, Carli e Fachin (2016) 

citam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual garante esse direito a 
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qualquer cidadão. No Brasil, tem-se a Constituição Federal Brasileira de 1988. Abramo 

(2006) comenta que o país é um dos poucos onde, na Constituição, se prevê o acesso a 

informações do Estado por qualquer pessoa. Este acesso está inscrito em seu capítulo 1, 

inciso XXXIII do artigo 5º da seguinte maneira: 

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado. (BRASIL, 1988). 
 

A cartilha da CGU, publicada em 2011 também menciona que outros incisos dos 

artigos 37 e 216 da Constituição Federal, que regulamentam o acesso às informações 

públicas no país através da Lei de Acesso à Informação10. De acordo com a cartilha, 

quando o Brasil efetiva o direito de acesso ele:  

consolida e define o marco regulatório sobre o acesso à informação 
pública sob a guarda do Estado; estabelece procedimentos para que a 
Administração responda a pedidos de informação do cidadão e 
estabelece que o acesso à informação pública é a regra, e o sigilo, a 
exceção. (BRASIL, 2011a, p. 10). 
 

A mesma publicação cita ainda outros marcos regulatórios que comprovam que 

a transparência não é um assunto tão novo no país.  

[...] diferentes leis e políticas já contemplaram, de maneiras variadas, 
esta questão. A partir da Constituição de 1988, novas legislações 
(como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei do Processo 
Administrativo, a Lei do Habeas Data e a Lei de Arquivos) entraram 
em vigor prevendo que governos divulgassem, por exemplo, dados 
orçamentários e financeiros, bem como atos administrativos. 
(BRASIL, 2011a, p. 10). 
 

O que materializa a LRF são os instrumentos da gestão fiscal que foram 

apresentados em seus artigos 48 e 49  
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais 
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 
público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e 
as versões simplificadas desses documentos. Art. 49. As contas 
apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, 
durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 

                                                 
10 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 
do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 
8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 
no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 
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técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação 
pelos cidadãos e instituições da sociedade. (BRASIL, 2000). 
 

Em cartilha publicada pela Controladoria-Geral da União11, a transparência é 

dividida em ativa, quando a administração pública “divulga informações à sociedade 

por iniciativa própria, de forma espontânea, independente de qualquer solicitação”, ou 

em passiva quando as informações são divulgadas “sob demanda em atendimento às 

solicitações da sociedade”. (BRASIL, 2011a, p. 24). 

Além da Lei de Acesso à Informação de 18 de novembro de 2011, cita-se 

também a Lei Complementar n. 131, de 27 de maio de 200912. Apesar de ambas 

tratarem dos direitos de acesso à informação pelo cidadão e de definir o papel dos 

gestores públicos na gestão dos documentos, na preservação dos seus acervos e no 

desenvolvimento de políticas de acesso à informação, as citadas leis não preconizam a 

criação e a institucionalização de arquivos. 

Sobre a trajetória do direito ao acesso à informação no Brasil, Carli e Fachin 

(2016, p. 14) lembram que antes da LAI, o acesso à informação era possível somente 

para os documentos de valor permanente. Atualmente, este acesso se modificou pelo 

artigo 6º da mesma lei, que determina o acesso às informações produzidas ou 

acumuladas pelos órgãos e entidades que foram recolhidas ou não pelos arquivos 

públicos. Portanto, obriga a estes entes o desenvolvimento de políticas de abertura aos 

documentos. “Esta era uma medida restritiva e agora é uma novidade da LAI, uma vez 

que o cidadão pode ter acesso aos documentos em qualquer das idades (corrente, 

intermediária e permanente)”. 

O objetivo da criação da LAI foi o de regular e garantir o acesso a informações 

previstas em incisos da Constituição Federal, alterar a Lei 8.112/1990, revogar a Lei 

11.111/2005 e alguns dispositivos da Lei Nacional de Arquivos. 

                                                 
11A Cartilha “Acesso à Informação Pública: uma introdução à Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.” 
foi elaborada em cooperação entre a CGU e a UNESCO e destinada aos servidores públicos como forma 
de conhecimento e contribuição para aplicação da Lei de Acesso à Informação. “Esta publicação tem a 
cooperação da UNESCO no âmbito do Projeto “Política Brasileira de Acesso a Informações Públicas: 
garantia democrática do direito à informação, transparência e participação cidadã”, o qual tem o objetivo 
de possibilitar a cooperação técnica entre a UNESCO e o Poder Executivo Federal brasileiro para que o 
direito de acesso à informação seja garantido a cidadãos brasileiros de forma eficiente, eficaz e efetiva”. 
(BRASIL, 2011a, p. 3). 
12Acrescenta dispositivos à Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de 
determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp131.htm. Acesso em: 28 mar. 2019. 
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No capítulo 1, que trata das disposições gerais, o art. 3º busca 
assegurar o direito fundamental à informação, em conformidade com 
os princípios da administração pública e de acordo com algumas 
diretrizes que acompanham essa ideia: publicidade como característica 
principal e o sigilo como exceção; divulgação das informações de 
interesse público; tecnologia da informação para viabilizar a 
comunicação da melhor maneira; transparência da administração 
pública e controle da administração pública pela sociedade (VILELA, 
2014, p. 32). 
 

São especificados também os direitos da obtenção de informação e entre eles 

estão: orientação do local onde poderá ser encontrada, informações ou registros 

produzidos por órgãos e entidades recolhidos ou não pelos arquivos públicos, 

informações sobre patrimônio público, recursos públicos, licitações, contratos excluindo 

as informações de cunho sigiloso, como por exemplo, as pesquisas de desenvolvimento 

científico ou tecnológico que sejam vitais para a segurança da sociedade e do Estado.  

A LAI aborda ainda o dever dos órgãos e entidades públicas de divulgar 

informações por eles produzidas que possam ser de interesse coletivo ou geral.  

No art. 8º fica definido que, para tal, deverão ser utilizados todos os 
meios e instrumentos, sendo obrigatória a divulgação em sítios da 
Internet, os quais deverão apresentar alguns requisitos como: 
ferramenta de pesquisa, linguagem de fácil compreensão, 
possibilidade de gravação de relatórios nos mais variados formatos, 
divulgação de detalhes, garantia de atualização, integridade e 
autenticidade das informações disponibilizadas, acessibilidade de 
conteúdo para pessoas com deficiência e etc. (VILELA, 2014, p. 34). 
 

Após a publicação da LAI, a sua implementação ainda tem sido discutida, 

principalmente nos serviços públicos, mas somente com uma devida estrutura e recursos 

humanos capacitados seria possível enfrentar os desafios existentes e assim tornar a 

informação pública acessível. (INDOLFO, 2013). 

Ainda sobre a LAI, Jardim (2013b) reforça o seu principal fundamento, mas que 

para alcança-lo é necessário que haja plena gestão de documentos, o que também 

garantirá que a LAI surta efeito na sociedade de maneira efetiva. 
O fundamento da LAI é a primazia da transparência do Estado sobre a 
opacidade. Para tal, as condições de acesso à informação arquivística 
governamental devem ser garantidas ao cidadão. Trata-se, neste caso, 
de cumprir o disposto no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição 
Federal: “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem”. A gestão da informação 
governamental é, portanto, um requisito básico para que a LAI tenha 
pleno uso social. (JARDIM, 2013b, p.387). 
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Carli e Fachin (2016) entendem a relação fundamental do acesso à informação 

com a gestão de documentos e advertem que, mesmo que haja pessoal capacitado para 

trabalhar com LAI e orientar os cidadãos que buscam informações, sem a gestão de 

documentos, a qual mantém os documentos organizados, e o arquivista para atuar 

nesses espaços, não será possível fornecer informações aos cidadãos. 
A LAI é instrumento de suma importância, possibilitando ao cidadão 
ser o dono da informação, definindo-se como peça-chave desse 
cenário, sendo umas das maiores contribuições da lei. E cabe ao 
Estado, somente cumprir com seu dever e dar acesso à informação. 
Outra contribuição da LAI é que quando o cidadão tem seu pedido 
negado, pode recorrer à autoridade máxima da instituição e ter seu 
direito garantido. Neste sentido, é possível que exista ou que se 
construa a mudança da cultura do sigilo para a cultura do acesso à 
informação.  (CARLI; FACHIN, 2016, p. 32). 
 

Somente as legislações vigentes não obrigam aos agentes públicos a totalidade 

na transparência de informações. São necessárias outras ações de cunho político para 

que haja uma maior abertura de informações.  

O acesso público à informação permite um monitoramento mais 
atento das motivações privadas e políticas que, por vezes, interferem 
com as decisões técnicas. Se os interesses dispersos na sociedade 
conhecem melhor os dados administrados pelo Estado, tornam mais 
difíceis o abuso de poder e a prática do clientelismo político. Na outra 
ponta, a Constituição obriga os agentes públicos a obedecerem ao 
princípio da publicidade, a saber, darem conta do que fazem. 
Evidentemente, mencionar direitos e deveres constitucionais e recorrer 
a argumentos de eficiência alocativa não é suficiente para induzir os 
agentes do Estado a serem mais transparentes. Seu convencimento 
depende da adoção de políticas específicas voltadas para a abertura de 
informações, o que inclui treinamento, aparelhamento técnico e 
reorganização administrativa. Tais políticas se formulam nos altos 
escalões. (ABRAMO, 2006, p. 2). 
 

Camacho Mateos (2014) relata que atualmente, quando há discussão sobre 

transparência, costuma-se relacioná-la com governos, partidos, corrupção e acesso à 

informação. Observa-se que assim como no Brasil e em outros países, os arquivos são 

pouco considerados nesse sentido. 

Temos sido capazes de observar a quantidade de legislação existente 
que regula questões sobre o acesso à informação, as exceções a este 
acesso ou à relação dos arquivos com a referida legislação, e em 
nenhum caso é dada importância suficiente para os arquivos como 
uma figura chave no acesso à informação e reutilização de dados de 
natureza pública. (CAMACHO MATEOS, 2014, p. 7, tradução 
nossa). 
 



123 

 

Giménes-Chornet (2012) em seu artigo que trata da relação entre a transparência 

administrativa e acesso à informação, diz que a primeira só é possível se os arquivos 

estiverem organizados. 
A transparência na gestão pública não existe em valores absolutos. É 
um objetivo a ser alcançado e, na medida em que os funcionários 
públicos – gestores e políticos - o pratiquem, os regulamentos legais 
tornam isso possível e a gestão de documentos seja uma realidade se 
alcançará, um grau mais ou menos importante de eficiência na 
transparência da gestão de organismos públicos. (GIMÉNES-
CHORNET, 2012, p. 504, tradução nossa). 
 

Torna-se então necessário o investimento na transparência, ao passo que, os 

órgãos públicos terão que se adaptar provendo estruturas de acesso para o cidadão, 

como por exemplo, locais apropriados para arquivar seus documentos. Lopes (2009) 

comenta a situação dos municípios. 
Hoje, além de o cidadão comum não conseguir ter acesso a 
informações, muitos órgãos públicos não têm sequer estrutura para 
arquivar os documentos. Nos municípios, a situação é ainda mais 
grave, pois a maioria das prefeituras e dos Legislativos não conta nem 
mesmo com especialistas para fazer uma avaliação de valor histórico e 
da importância de documentos e informações e definir o que deve ou 
não deve ser arquivado. (LOPES, 2009, p. 48). 
 

Sobre os municípios, Miranda (2017) os considera as células principais do país, 
pois são a 

primeira escola de cidadania e civismo de nossa sociedade; e o ente da 
Federação onde os cidadãos demandam mais diretamente e em maior 
volume os serviços públicos, ganha especial relevo a instituição e a 
implantação dos arquivos públicos municipais, tanto pelo Poder 
Executivo, quanto pelo Poder Legislativo. (MIRANDA, 2017, p.2). 
 

 Neste contexto, os arquivos representam instrumentos estratégicos para a gestão 

e transparência, além de oferecer aos cidadãos diversos tipos de serviços como: 

pesquisas (históricas ou administrativas), visitas guiadas, exposições, emissões de 

certidões, reprodução de documentos e etc. (MIRANDA, 2017).  

A citação de Murgía (20-?), lamentavelmente também exemplifica a real 

situação que se encontram muitos arquivos dos órgãos públicos pelo Brasil. Para o 

autor, existem dois papéis que o arquivo ocupa na administração: o ideal e o real. O 

primeiro é definido como o local onde se conserva a informação que serve para 

governar e administrar. Porém, na dura realidade dos arquivos, o que se encontra é algo 

negativo, pejorativo e desgastado. 

onde o arquivo é considerado como um armazém, um repositorio 
morto, um lixão para o qual é destinado o que não serve ou dificulta 
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na administração. Da mesma forma, o verbo arquivar tem sido 
aplicado nas declarações de alguns funcionários como sinônimo de 
guardar, dar um fim, desaparecer ou ocultar, etc., em vez de ser 
considerado o local onde são mantidos de maneira ordenada os 
documentos vitais da administração. (MURGÍA, [20-?], p. 5, tradução 
nossa).  
 

No Brasil, por parte dos municípios que não têm arquivos, há um desrespeito à 

Constituição Federal, bem como a aplicabilidade das Leis de Responsabilidade Fiscal 

(Lei Complementar 101/2000), da Transparência (Lei Complementar 131/2009) e da 

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), pois todas elas indicam que a gestão da 

informação deve ser feita de maneira transparente e de amplo acesso (MIRANDA, 

2017.) 

Tal tipo de postura denota ainda a ausência de uma gestão pública 
eficiente, eficaz e transparente dos documentos gerados e acumulados 
pelo poder público local. Com efeito, não se coaduna com a eficiência 
a perda de provas de direito dos cidadãos, a imprecisão no 
fornecimento de subsídios para o processo decisório, a existência de 
lacunas que impeçam a investigação administrativa retrospectiva ou a 
incapacidade de prestar informações adequadas. (MIRANDA, 2017, 
p.2). 
 

Miranda (2017) comenta os danos que podem ser causados à administração 

pública, inclusive, se não há uma devida gestão de documentos e de informações. As 

perdas estão relacionadas tanto aos documentos que podem ser perdidos, extraviados, 

destruídos, quanto para os cidadãos, que são privados de seu direito fundamental de 

acessar informações, de saber de sua história e cultura e memória social. Sendo assim 

Toda cidade, maior ou menor, seja antiga ou recente, deve planejar e 
implantar seu arquivo público, não só em benefício da preservação da 
memória, mas ainda para cumprir o dever de transparência, fornecer 
informações precisas e subsidiar a ação administrativa do município, 
evitando idas e vindas desnecessárias. O descumprimento do dever de 
implantar os arquivos públicos municipais constitui atividade ilícita e 
contrária à constituição, podendo haver o acionamento do Poder 
Judiciário para a correção da prática, que atenta, entre outros, contra o 
princípio da boa administração pública, a que todos temos direito, sob 
pena de responsabilização. (MIRANDA, 2017, p. 2-3). 

Sobre destruição de documentos, Miranda (2017, p. 4) ressalta que mesmo com 

todo o “arcabouço legal”, acervos ainda são eliminados sem critério e acumulados 

caoticamente, sem com que haja a possiblidade de construção “do passado municipal e a 

absoluta incapacidade de prestar informações relacionadas a fatos pretéritos da 

administração.” 
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Por tal razão, urge a cobrança da implantação dos sistemas municipais 
de gestão documental, em que os arquivos públicos constituem 
elementos primordiais, pois são órgãos básicos e estratégicos para 
uma administração pública séria e eficiente. A edição de legislação 
específica, a destinação de espaço e equipamentos adequados e a 
contratação de profissionais habilitados são passos essenciais para que 
possamos mudar, para melhor, essa história. (MIRANDA, 2017, p.4). 
 

Os argumentos relativos a questão de organização de arquivos, por conta do alto 

custo que poderia ser gerado na adequação de todos os três poderes da República, da 

União, Estados e municípios não convêm, afinal o investimento é viável e benéfico. 

Deverá haver uma sala específica onde esse acesso se torne possível, 
com profissionais com conhecimento sobre o que deve ou não deve 
ser arquivado. Há um cálculo, com base em experiências de outros 
países, segundo o qual se o projeto for aprovado vai resultar em um 
custo de U$ 1,00 por habitante. Eu considero fundamental esse gasto 
para consolidação da democracia, para a garantia total da 
transparência, como exigem os regimes democráticos modernos. 
(LOPES, 2009. p.48). 
 

A Article 19 ou Artigo 1913 cita algumas recomendações da ICA (Conselho 

Internacional de Arquivos)14 relacionadas a organização e gestão de arquivos. Para 

garantir pleno acesso à informação pública é preciso que os órgãos públicos conheçam e 

organizem seus próprios documentos das seguintes maneiras.  

Que sejam adotadas e aplicadas nacionalmente políticas e legislação 
arquivística adequadas; que a gestão de arquivos seja valorizada e 
realizada com competência por todos os organismos, públicos ou 
privados, que produzem e usam documentos de arquivo na condução 
de seus negócios; que sejam disponibilizados os recursos necessários 
para apoiar a adequada gestão dos arquivos, inclusive a contratação de 
profissionais capacitados; que os arquivos sejam geridos e 
conservados de forma a garantir a sua autenticidade, confiabilidade, 
integridade e uso; que os arquivos sejam acessíveis a todos, 
respeitando a legislação pertinente e os direitos dos indivíduos, 
produtores, proprietários e usuários; que os arquivos sejam utilizados 

                                                 
13A ARTIGO 19 é uma organização não-governamental de direitos humanos nascida em 1987, em 
Londres, com a missão de defender e promover o direito à liberdade de expressão e de acesso à 
informação em todo o mundo. Seu nome tem origem no 19º artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da ONU.Com escritórios em nove países, a ARTIGO 19 está no Brasil desde 2007, e desde 
então tem se destacado por impulsionar diferentes pautas relacionadas à liberdade de expressão e 
informação. Entre as quais, estão o combate às violações ao direito de protesto, a proteção de defensores 
de direitos humanos e comunicadores, a descriminalização dos crimes contra a honra, a elaboração e a 
implementação da Lei de Acesso à Informação, e a construção e defesa do Marco Civil da Internet. 
Contando com especialistas de diferentes campos, a organização atualmente se divide em quatro áreas: 
Acesso à Informação, Centro de Referência Legal, Direitos Digitais e Proteção e Segurança. Disponível 
em: http://artigo19.org/a-organizacao/ Acesso em: 04 fev. 2019. 
14 O ICA é dedicado à gestão eficaz de registros e à preservação, cuidado e uso do património arquivístico 
do mundo através de sua representação de registros e dos profissionais de arquivo em todo o globo. 
(ARTICLE 19, 2013, p. 13). 
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de modo a contribuir para a promoção de uma cidadania responsável. 
(ARTICLE 19, 2013, p.13). 
 

Complementam-se a essas recomendações, a lista dos principais requisitos 

necessários para que seja alcançada uma maior transparência nas administrações 

públicas, tanto para as normativas quanto para a gestão de documentos, Esses requisitos 

são desdobrados por Giménes-Chornet (2012) e estão traduzidos no quadro a seguir. 

Figura 3:Quadro Requisitos para a transparência na gestão das administrações públicas Fonte: 
Elaborado pela autora, baseado em Giménes-Chornet (2012, p. 507, tradução nossa). 

 

A partir das construções e dos requisitos levantados para as normativas e para 

gestão de documentos por Giménes-Chornet (2012), percebe-se que, somente com a 

gestão de documentos eficaz se alcance a transparência. 
É essencial que os órgãos produtores de documentos cumpram com 
um mínimo de requisitos que garantam a melhor gestão de seus 
recursos para atender às solicitações de informação dos cidadãos. 
(GIMÉNES-CHORNET, 2012, p. 507, tradução nossa).  
 

Murgía ([20-?], p. 1, tradução nossa), explica por que os conceitos de 

transparência, acesso à informação e arquivos devem estar relacionados Para o autor, o 

primeiro está relacionado com os valores éticos das pessoas, o segundo envolve as 

normas que garantem um direito constitucional dos cidadãos, já o terceiro, é o que 

sustenta as organizações “para o seu bom funcionamento e tomada de decisões e, 

[..]contas são processadas e as informações são acessadas porque os documentos, 

testemunhos e evidências de ações administrativas são mantidos no arquivo”. 
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A relação entre os arquivos e a transparência é intrínseca e vem desde as antigas 

civilizações, justificada pelas características fundamentais dos arquivos: a de conservar 

organizadamente as ações administrativas e seus respectivos documentos e ser fonte de 

informação tanto para a organização, quanto para a sociedade. 

abertura e consulta são duas condições inerentes à natureza dos 
arquivos e tem sido um ponto de referência para ações administrativas 
desde civilizações antigas. Por exemplo, sob a premissa de que o 
cidadão deve saber, seguindo o velho ditado romano que "a lei não 
admite ignorância", as leis sempre tiveram a máxima difusão, a partir 
do "leukomata" da Grécia antiga e das doze tabelas da Roma 
republicana, até o atual sistema de publicação nas "Gazetas", nos 
"Jornais" ou nos "Diários Oficiais" dos Estados contemporâneos 
(MURGÍA [20-?], p. 1, tradução nossa). 
 

Como diversos autores, Murgía (20-?) considera que, com as leis de acesso à 

informação, novas relações entre os arquivos e a transparência são estabelecidas, o que 

contribui tanto para as administrações quanto para os cidadãos. 

Como se pode ver, a relação entre o arquivo e as questões 
relacionadas à transparência e acesso à informação abrem grandes 
oportunidades de reflexão e são uma oportunidade de beneficiar a 
própria administração pública em sua busca por ser mais eficiente, 
eficaz e transparente, e ao mesmo tempo, dá a oportunidade dos 
cidadãos aprofundarem as implicações que derivam das leis e normas 
que sustentam o direito de saber através do documento de arquivo. 
(MURGÍA [20-?], p. 7, tradução nossa). 
  

Neste novo contexto, o papel dos arquivos e dos arquivistas é fundamental na 

transparência administrativa, pois ela é sustentada pela informação que tem por sua vez 

é sustentada pelos documentos.  

Os dados oficiais devem ter credibilidade visto que são apoiados por 
fontes verificáveis. São os documentos públicos e oficiais, em 
qualquer meio, que fornecem confiabilidade aos dados oficiais que 
serão divulgados com base na Lei de Transparência. E, para serem 
confiáveis, devem atender a cinco requisitos básicos: autenticidade, 
confiabilidade, integridade, disponibilidade e cadeia de custodia 
ininterrupta nos arquivos públicos. Não precisamos falar sobre a 
qualidade dos dados, mas sobre a credibilidade dos dados. Por essa 
simples razão, os arquivistas são fundamentais para gerenciar 
adequadamente os documentos e arquivos públicos e, assim, servem 
para a transparência, o acesso à informação e a boa governança 
(ANDRÉS DÍAZ, 2015, p.82, tradução nossa). 

 
De acordo com a Declaração Universal sobre os arquivos, publicado pela 

International Council of Archives em 2010, os arquivos são registro de “decisões ações 
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e memórias” além disso, “patrimônio único e insubstituível transmitido de uma geração 

para outra”. 

Arquivos são fontes confiáveis de informação para ações 
administrativas responsáveis e transparentes. Desempenham um 
papel essencial no desenvolvimento das sociedades ao contribuir 
para a constituição e salvaguarda da memória individual e coletiva. 
O livre acesso aos arquivos enriquece o conhecimento sobre a 
sociedade humana, promove a democracia, protege os direitos dos 
cidadãos e aumenta a qualidade de vida. 
(INTERNACIONAL...2010, p.1). 

  
 

A citada Declaração também reconhece as seguintes características dos arquivos:  

-  a singularidade – por serem autênticos e refletirem a evolução das sociedade; 

- a fundamentalidade – por seu apoio, eficiência, responsabilidade, transparência, 

proteção aos direitos, preservação da memória; 

- a diversidade – por registrarem atividades de todas as áreas; 

- a multiplicidade de seus suportes e formatos- podem ser registrados em papel, 

audiovisual, digital e etc.; 

- o papel dos arquivistas- por serem os profissionais mais qualificados para lidar com o 

acervos em sua produção, seleção, conservação e uso; 

- a responsabilidade da sociedade em geral na gestão dos arquivos. 

Miranda (2017, p.1) também expressa que o papel dos arquivos em um estado 

democrático de direito, que é o de “lócus privilegiado de transparência, de informação e 

instrumentos de acesso à verdade, razão pela qual eles são garantias da materialização 

do direito que todo cidadão brasileiro tem a respeito de tais aspectos.”  

Ríos Cázares (2015) comenta sobre as políticas de transparência e de 

informação. Para a autora, o ideal é que a primeira acompanhe a segunda, pois é preciso 

saber como as instituições sistematizam dados e protegem suas informações. 

Qualquer política de transparência precisa de critérios para a 
sistematização da informação produzida por instituições públicas e 
constitui evidência de decisões do governo, dos atos de autoridade que 
eles executam e do mandato que os capacita. 
Portanto, como eles organizam e gerenciam as instituições públicas, as 
informações que eles geram são cruciais para garantir a qualidade e 
precisão das informações que eles oferecem ao público. (RÍOS 
CÁZARES, 2015, p. 100, tradução nossa). 
 

Há diferença entre a política de transparência e o direito à informação, apesar de 

ambos estarem relacionados. Enquanto a primeira deve ser heterogênea, pois é 
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dependente do funcionamento de cada instituição, o direito à informação deve ser 

homogêneo. Isso, por que o direito à informação pode ser definido como aquele em que 

todos os cidadãos têm o direito de conhecer e acessar a informação. Já a política de 

transparência refere-se aos processos de criação e gestão da informação, tais como: 

classificação de informação e os procedimentos de acesso. (RÍOS CÁZARES, 2015, 

tradução nossa). 

Medrano Corrales (2016) cita alguns fatores que fazem parte da conjunta atual e 

que estimulam o direito de acesso à informação como garantia a democracia. São eles: 

as leis e os portais de transparência, o discurso contra a corrupção, o jornalismo 

investigativo e a cidadania ativa. Tais fatores, segundo a autora, deveriam ser vistos 

como uma preocupação para os arquivos, no sentido de serem capazes de oferecer 

acesso a tantas informações iminentes. 

 
Se acrescentarmos a isso as facilidades da gestão telemática, obtemos 
um notável aumento nas solicitações de acesso à informações e 
documentos[...].Considerando que estamos em um momento favorável 
para o compartilhamento de ideias que promovam o encontro que 
deve ocorrer entre a gestão de documentos e a administração 
eletrônica, esta comunicação enfocará as contribuições que podem ser 
feitas a partir do gestão de documentos para favorecer o cumprimento 
do princípio da publicidade ativa por parte das administrações e, mais 
especificamente, a rica contribuição de informações que os 
documentos eletrônicos  podem oferecer para  portais de dados 
abertos. (MEDRANO CORRALES, 2015, p. 557, tradução nossa). 

 

 Bello Jiménez (2015) comenta sobre a necessidade de mudança de paradigma na 

relação da gestão de documentos com a transparência administrativa, por conta do 

pressuposto de uma sociedade democrática, a qual necessita abrir sua administração aos 

cidadãos.  
Isso passa pelo estabelecimento de sistemas documentais que 
registram suas atividades e garantem a veracidade das ações que 
desenvolve com base nas competências que lhe são atribuídas. O 
cidadão, como tal e como eleitor e mantenedor daqueles que 
governam, deve ter garantias de que a qualquer momento ele poderá 
acessar as informações que lhe testem que ele está sendo governado 
de acordo com a lei, os documentos que apoiam seus direitos 
adquiridos e aqueles que são demonstrativo do cumprimento de seus 
deveres. (BELLO JIMÉNES, 2015, p. 107, tradução nossa). 
 

Para a garantia do acesso que as normas preveem é necessário que os 

documentos estejam previamente organizados e bem geridos.  
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Como Duverger aponta, os documentos oficiais não dizem tudo, mas 
eles aindadizem muito, e para que seja possível consultá-los, é 
esencial estabelecer serviços arquivísticos que desenvolvam uma 
política que simbolize a agilidade, eficiência e transparência que os 
preceitos constitucionais significam. (BELLO JIMÉNES, 2015, p. 
107, tradução nossa). 
 

 Atribui-se, portanto, três fatores aos arquivos para que sejam considerados como 

fontes úteis de conhecimento e colaboradores de uma sociedade mais democrática, 

participativa e com atos administrativos mais transparentes. O primeiro é a revisão do 

valor social que os arquivos representam para os cidadãos. Ele precisa ser visto como 

um local onde além de estarem guardados seus direitos, esteja a disposição para 

fiscalizar a atuação da administração pública como um todo. “Para isso, uma 

transparência administrativa totalmente eficaz é essencial, além de garantir o 

cumprimento das leis.” Já o segundo, está relacionado com a gestão de documentos. 

Esta atividade precisa ser vista como a garantia de conservação e acesso aos 

documentos que ao representar o interesse social sustenta os direitos dos cidadãos e a 

transparência administrativa. O terceiro fator está na gestão de documentos ser um meio 

de se evitar a corrupção como “um paliativo, mas se quem cometer crimes sabe que 

pode ser descoberto e julgado.” Bello Jiménez (2015, p. 107, tradução nossa). Uma 

forma de resumir as ideias de Bello Jiménez (2015) está na fórmula abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 4- Fórmula “Maior gestão de documentos = menos corrupção”. Fonte: baseado 
em Bello Jiménez (2015, p.108), elaborado pela autora.  
 
Assim, no âmbito desta pesquisa, considera-se a gestão de documentos e dos 

arquivos como pressupostos para a transparência administrativa. Não basta que existam 

legislações que apoiem iniciativas de transparência de informações sem que as mesmas 

não estejam organizadas e disponíveis para a administração e para os cidadãos.  

MAIOR GESTÃO DE DOCUMENTOS = MAIOR ACESSO 
MAIOR ACESSO = MAIOR TRANSPARÊNCIA 

MAIOR TRANSPARÊNCIA= MENOS CORRUPÇÃO 
LOGO, 

MAIOR GESTÃO DE DOCUMENTOS = MENOS 
CORRUPÇÃO 
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A seguir será abordado o marco empírico desta pesquisa. Serão apresentados os 

dados históricos, políticos e administrativos do município de Niterói, bem como sua 

iniciativa de transparência e o campo empírico escolhido para pesquisa, identificação e 

a posterior análise. 
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5 ACESSO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA NO 
MUNICÍPIO DE NITERÓI 
 
 

É claro que na cidade de Niterói existem lugares de memória, mas será que eles 
têm interagido com a história da cidade? Será que os moradores de Niterói 
realmente visitam esses lugares em busca da Niterói do passado? Como o 

morador vê a cidade de Niterói? 
 

Bruno Ornelas da Cunha (2015) 
 

Esta seção trata do marco empírico desta pesquisa. Será apresentada a cidade 

de Niterói no seu contexto histórico, político e administrativo, a configuração do Poder 

Executivo Municipal, assim como a política de transparência do município no contexto 

da transparência administrativa brasileira.  

 
 

5.1 O município de Niterói: dados históricos, políticos, econômicos e sociais 
 
As “Bandas d’Além”, assim chamadas, pois se localizavam do outro lado da Baía de 

Guanabara, no Rio de Janeiro, foram ocupadas no início do século XVI, pelo índio 

Araribóia e sua gente. As terras foram solicitadas pelo cacique temiminó como forma de 

pagamento “pelos serviços prestados por ele e sua gente a Estácio de Sá na luta contra 

os inimigos.” (WEHS, 1984, p. 32).  

Apesar das terras já possuírem donos, pois Estácio de Sá havia doado as mesmas 

ao casal Dr. Antônio Mariz Coutinho e Isabel Velho, ambos cederam as terras em 1568, 

através de escritura pública em benefício dos índios.  A posse das terras de Araribóia, 

deu-se alguns anos depois, em 22 de novembro de 1573, dia e mês que ainda hoje se 

comemora o aniversário da cidade de Niterói e desde 1909 é também feriado municipal 

através da Deliberação n.106 do dia 10 de março. (WEHRS, 1984). 

Inicialmente uma aldeia, foi chamada de São Lourenço dos Índios, até o século 

XIX. A aldeia apresentava um desenvolvimento considerável feito pelos jesuítas. 

Produzia cana-de açúcar, mandioca e outras culturas. Em 1583, pode-se citar a 

instalação da primeira armação para a pesca e esquartejamento de baleias. Porém, a 

presença dos índios naquele local só era mantida pelo interesse no empenho na defesa 

das terras em conflitos passados e futuros. (WEHRS, 1984).  

Com a morte de Araribóia em 1589, a aldeia entra em processo de declínio e 

dificuldade de expansão. A distância da cidade do Rio de Janeiro piora esse processo, 
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pois o progresso parecia somente alcançar as áreas mais próximas ao mar, o que explica 

também o surgimento de alguns locais que mais tarde se tornaram os bairros da cidade 

de Niterói.  
O progresso que vinha do outro lado da Baía de Guanabara localizou-
se na parte mais plana, mais fácil de ser alcançada pelo mar e sem a 
necessidade de atravessar os terrenos pantanosos junto à Enseada de 
S. Lourenço. Assim surgiram os núcleos de S. Domingos, Praia 
Grande, S. João de Icaraí, S. Sebastião de Itaipu e S. Gonçalo, todos 
eles acessíveis por via marítima, e que lentamente foram se 
desenvolvendo. A presença vigilante dos jesuítas, entretanto, ainda 
garantiu por algum tempo a tranquilidade dos silvícolas, tendo sido os 
sacerdotes um indiscutível fator de progresso para toda a redondeza. 
Assim mesmo, um século depois da posse de Araribóia, já o 
patrimônio da aldeia estava diminuído e incerto. Finalmente, a 
administração pombalina, que determinou a expulsão dos jesuítas de 
Portugal e de suas colônias (1759), também fê-los sair do Brasil 
(1760), concorrendo para a decadência definitiva da aldeia. (WEHRS, 
1984, p. 36). 
 

Em 1866, o Governo Provincial decidiu pela extinção da aldeia por conta da 

diminuição do povoamento na área e a situação de indigência que se encontravam os 

habitantes. 
Dos habitantes remanescentes, cada família ou homem solteiro maior 
de vinte anos, recebeu um lote de terreno, maior ou menor, conforme 
o caso, e desde que o cultivasse e nele morasse, ficaria sendo sua 
propriedade. Em 1880, ainda subsistia a repartição “Inspetoria dos 
Terrenos do Extinto Aldeamento de Índios”, para deitar a última pá de 
cal na outrora promissora aldeia, que dispusera de 72 milhões de 
metros quadrados de terra ubérrimas, que não souberam ser 
aproveitadas... (WEHRS, 1984, p. 38). 
 

 A chegada da Corte no Brasil melhorou as condições da região de modo que, 

somando os habitantes das regiões da Praia Grande, S. Domingos, São Sebastião de 

Itaipú, S. Lourenço, Icaraí e São Gonçalo, já chegava a 13 mil. (WEHS, 1984).  

O crescimento populacional, inclusive, foi uma das justificativas para que a 

criação de uma vila fosse aceita pelo Rei através do desembargador, ouvidor e 

corregedor geral da comarca do Rio de Janeiro, Manuel Pedro Gomes. Segundo Souza 

(1993), dois motivos determinou a criação da vila: a ordem social e a ordem emocional.  

O primeiro consistia na necessidade de proporcionar aos moradores de 
São Domingos e da Praia Grande “melhor e mais pronta administração 
da justiça, à vista dos grandes embaraços que todos eles experimentam 
no largo trajeto de mar entre aquela praia” e a cidade do Rio de 
Janeiro, a que eram obrigados a passar, “frequentemente para 
promoverem nela os seus recursos, litígios e pendências”. O outro 
motivo era de ordem sentimental. Em São Domingos e na Praia 
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Grande estiveram aquarteladas as forças que acabavam de implantar 
na Banda Oriental do Uruguai o domínio português. Tanto este fato 
quanto à residência real no palacete concorreram para a ereção da 
nova vila. (SOUZA, 1993, p. 20). 
 

Knauss (2003, p. 25) inclui como justificativa, além da “perpetuação da 

memória do aniversário que D. João passou na Praia Grande” e dos benefícios que a 

elevação traria para o povoado, a representação de uma ação do Estado, que naquele 

momento perpetuaria a ordem monárquica, pois “a operação administrativa revelava-se 

também uma operação de memória.”  

D. João VI resolveu então, dar o título de Vila ao sítio de povoação de São 

Domingos pelo Alvará Régio de 10 de maio de 1819. No documento, a elevação a 

categoria de Vila, faria com que o então, Sítio e Povoação de São Domingos de Praia 

Grande tivesse como termo as quatro freguesias vizinhas: São João do Icaraí, São 

Sebastião de Itaipu, São Lourenço dos Índios e São Gonçalo. Tão logo, gozariam de 

prerrogativas de privilégios que as demais Vilas do Reino, de acordo com D. João VI, e 

seus moradores seriam “obrigados a aprontar à sua custa o Pelourinho, Casas da 

Câmara, Cadeia e mais oficinas debaixo das ordens da Mesa do Meu Desembargo do 

Paço”, como constam nas palavras do referido documento. (WEHRS, 1984, p. 58). 

 Neste mesmo alvará, D. João VI especificava também os cargos que comporiam 

a Câmara da nova Vila e suas respectivas funções  
se comporá na forma de Lei do Reino, de três vereadores, e um 
Procurador do Conselho, assim como dois Almotacéis, dois Tabeliães 
do Público Judicial, e Notas, um Alcaide, e o Escrivão do seu Cargo, 
ficando anexos ao Ofício de primeiro Tabelião os de Escrivão da 
Câmara, Almotaçaria e Sisas, e, e ao segundo tabelião o de Escrivão 
dos Órfãos: e as pessoas que forem providas nos ditos empregos os 
servirão na forma das Leis e Regimentos que lhe são respectivos. 
(WEHRS, 1984, p. 58). 
 

  De acordo com Wehrs (1984) em 1834, o Brasil vivia em período Regencial, e 

procurando evitar que as províncias se desmembrassem e fragmentassem o Império 

devido as guerras civis, o Ato Adicional da Constituição de 1834 foi promulgado. Seu 

objetivo era descentralizar o poder, dando maior autonomia as províncias. A cidade do 

Rio de Janeiro, então capital do império, tornou-se um município neutro, sem estar 

subordinado à nenhuma província. 

Pelo artigo 1º daquele instituto, foi destacado da Província, do Rio de 
Janeiro, o Município Neutro (ou da Corte), para sede da Monarquia. 
Município da Corte e Província do Rio de Janeiro passaram a ter, pois, 
a partir daí, administrações separadas. Antes de 1834 a Província, 
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estava sujeita, diretamente, ao Ministério do Império e à Assembléia 
Geral Legislativa. Com o Ato Adicional, dava-se-lhe, a autonomia 
garantida à demais pelo Artigo 72 da Constituição do Império. 
(WEHRS, 1984, p. 67). 
 

Em 1835, a elevação da Vila à capital da província do Rio de Janeiro, deu-se 

pela Lei n.2 de 26 de março e a Lei n. 6 de 28 de março deu à nova capital a categoria 

de cidade, denominando-a Nictheroy. (WEHRS, 1984). 
No artigo 1º se determinava: “A Vila Real da Praia Grande, capital da 
província do Rio de Janeiro, é elevada à categoria de cidade, com a 
denominação de – Nictheroy –”. Com isso o nome, se conservou na 
baía sinuosa, ou porto sinuoso – todo serpeante – que é o significado 
do vocábulo tupi Nheterõiá, o primitivo a denominar a baía. (SOUZA, 
1993, p. 105, grifo do autor). 
 

Durante este período, a cidade progrediu bastante com a instalação de 

repartições, escolas, iluminação pública, abastecimento de água, policiamento, criação 

da Guarda Policial e instalação de navegação a vapor. O trecho abaixo de Souza (1993), 

reflete esse período de desenvolvimento da cidade, especialmente o período que vai 

desde a fundação da Vila Real da Praia Grande, em 1819, até o ano de 1841, quando a 

cidade recebe o título de Imperial por D. Pedro II pelo Decreto n.93 de 22 de agosto 

deste mesmo ano.   

Delinearam-se, nesses vinte anos decorridos, as principais feições da 
cidade, não só concretizando o projeto urbanístico da Praia Grande, de 
autoria de Pallière, mas também o da praia de Icaraí, planeado por 
Taulois. Estradas foram refeitas, serviços provinciais e municipais 
criados, prédios comprados ou construídos; tudo, enfim, ordenado e 
em movimento, com economia e sobriedade, mas com precisão e 
estudo. (SOUZA, 1993, p. 423). 

 

Esta condição de capital estendeu-se até 1894. Antes disso, em 1890, a criação 

do município de São Gonçalo pelo Decreto n. 124 de 22 de novembro do mesmo ano, 

abalou economicamente a cidade de Niterói. O governador da época, Dr. Francisco 

Portela tinha uma política republicana e descentralizadora de poder. Com a separação, o 

município de Niterói teve sua área geográfica reduzida em praticamente 70% da 

original, de 245,42 km² para 89 km². (WEHRS, 1984). 
Até então este se compunha de seis freguesias: S. João Batista de 
Icaraí e S. Lourenço, somadas com 56,12 km², N. S. da Conceição da 
Vargem de Jurujuba, com 27,74 km², S. Gonçalo com 51, 86 km², N. 
S. da Conceição dos Cordeiros, com 77,30 km² e S. Sebastião de 
Itaipu, com 32,40 km², num total de 245,42 km², se nos basearmos nos 
dados fornecidos em 1878, pela Diretoria de Obras Públicas da 
Província. Passaram para o novo município as Freguesias de Itaipu, 
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São Gonçalo e Cordeiros, justamente as melhores áreas de zona rural 
do antigo município. Em 28 de março de 1892, pelo Decreto n.181, 
Niterói recebeu de volta a Freguesia de Itaipu, e, pouco depois, em 
maio, o Presidente Dom Carlos Baltazar da Silveira estabeleceu novas 
demarcações para os distritos niteroienses. (WEHRS, 1984, p. 81). 

 
A Lei n. 89, de 1 de outubro de 1894, deu permanência a anterior de n. 50, de 30 

de janeiro do mesmo ano, quando decidiu a mudança definitiva da capital da cidade do 

Rio de Janeiro para Petrópolis, tendo em vista a situação em que cidade de Niterói se 

encontrava por conta da Revolta da Armada15, que durou de 1891 até março de 1894. 

Logo, essa transferência ocorreu quando ainda acontecia a Revolta.  
Era uma situação cômoda e a mais agradável possível: governar o 
Estado do Rio residindo em uma cidade limpa, elegante, tradicional, 
de clima ameno, longe da febre amarela, fora do alcance das granadas 
da Marinha sublevada e permitindo, por outro lado esquecer a 
estafante tarefa de reconstruir Niterói, parcialmente danificada, 
quando terminasse o conflito. Deixava Niterói também, de ser sede do 
Bispado. Foi transferida pra Campos. Em 16 de julho de 1897 a sede 
do Bispado foi mudada para a nova capital e passou a chamar-se 
“Diocese de Petrópolis”. (WEHRS, 1984, p.90). 
 

 Somente no governo de Quintino Bocaiúva, no ano de 1900, que a volta da 

cidade de Niterói como capital foi levada à discussão em Assembleia. Essa volta 

aconteceu com a Lei n. 542, de 04 de agosto de 1902, e em “20 de junho de 1903, 

instalado provisoriamente numa das salas do prédio do Tesouro, declarava solenemente 

Quintino Bocaiúva reinstalada na cidade de Niterói a Capital do Estado.” (WERHS, 

1984, p. 91). 

 A cidade de Niterói ainda enfrentava problemas financeiros e estruturais devido 

a Revolta da Armada. Somente a partir de 1903, com o governo de Dr. Nilo Peçanha, 

que a cidade se reergueu passando por uma grande “transformação de aldeia em cidade” 

(WEHRS, 1984, p.93). 

Visando acompanhar os ventos que sopravam na capital da República, 
Nilo Peçanha realizou uma reforma urbana na capital fluminense nos 
moldes da obra de Pereira Passos, no Distrito Federal. Foi 
reconstruída a Câmara Municipal, a organização do Horto Municipal, 
a instalação da sede do governo no Palácio do Ingá, inauguração do 

                                                 
15A Revolta da Armada foi um movimento de rebelião promovido por unidades da Marinha do Brasil contra 
governos da recém-proclamada República Brasileira [...]. Tal revolta contou com a participação de muitos 
monarquistas desenvolvendo-se em dois momentos; uma no governo de Deodoro da Fonseca e outra no governo que 
se seguiu, de Floriano Peixoto. [...] A revolta teve pouco apoio político e popular na cidade do Rio de Janeiro [...] Por 
conta dos acontecimentos da revolta, durante o governo de José Tomás da Porciúncula a capital do estado do Rio de 
Janeiro, então a cidade de Niterói, foi transferida para a cidade de Petrópolis em 1894[...]. (REVOLTA da Armada. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_da_Armada. Acesso em: 12 jan. 2018). 
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Teatro João Caetano, a criação do centro de serviços municipais, 
reformulação dos serviços da Cantareira da Viação Fluminense. 
(MARTINS; KNAUSS, 1997, p. 90). 
 

 Além das muitas benfeitorias citadas e deixadas por Nilo Peçanha, podem ser 

destacadas a nomeação do primeiro prefeito da cidade, o engenheiro Dr. Paulo Ferreira 

Alves e a criação da Prefeitura Municipal de Niterói, pelo decreto n. 833, de 4 de 

janeiro de 1904. Até esta data, as atividades de funções executivas eram exercidas pelo 

Presidente da Câmara. (WEHRS, 1984). 

 Mais tarde, no governo do Dr. Oliveira Botelho, outros prédios importantes 

foram construídos, como o da Assembleia Legislativa, o Fórum, a Polícia Central e a 

Escola Normal e por último, a Biblioteca Pública. (WEHRS, 1984). 

Passados muitos prefeitos e mudanças na cidade, o período entre a Revolução de 

1930 e o Golpe do Estado de 1937, segundo Wehrs (1984, p. 106), "não foi propício a 

terra fluminense". Enquanto o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro teve oito 

chefes, a prefeitura de Niterói teve sete prefeitos. Neste período também, em 1934, a 

Igreja de São Lourenço dos Índios foi incorporada como monumento histórico do 

patrimônio municipal. 

Durante o período que segue até o fim da Segunda Guerra e o fim da ditadura de 

Getúlio Vargas, o Poder Executivo fluminense teve 23 chefes. O autor comenta que esse 

período de " descontinuidade" trouxe consequências para o município de Niterói. 
O Município de Niterói muito teria lucrado se, tanto o governo 
estadual como a administração municipal, tivessem tido mais estreita 
cooperação e espírito de continuidade, e se os cargos ocupados não 
houvessem, frequentemente, servido apenas de degrau para alcançar 
melhores posições políticas, já em mira ao postular-se o cargo. Raros, 
por isso, os que no exercício de seu cargo tiveram a altivez e a 
nobreza de caráter, pondo de lado os atos de efeito puramente 
demagógico para, numa atitude séria e honesta, aplicar os recursos 
arrecadados em obras que de fato revertessem em benefício de toda a 
comunidade. (WEHRS, 1984, p. 115). 

   
 A volta do Regime Democrático para o país trouxe para Niterói crescimento e 

transformação como em outras cidades brasileiras. O aumento da população foi 

imprevisível entre a década de 1920 e a década de 1970, pois chegou a quadruplicar, o 

que não foi acompanhado pela questão de infraestrutura da cidade.  
Logo após o término da Ditadura, não houve uma proporcional 
ampliação das redes de abastecimento de água e de esgotos. Os 
veículos de transporte coletivo estavam reduzidos a número inferior 
ao existente antes da conflagração mundial. No serviço de barcas 
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conseguiu-se uma melhoria imediata, graças a colocação de novas 
embarcações. Quanto aos bondes isso era mais difícil, estavam gastos 
e os dormentes apodrecidos. Pode-se compreender que a população 
ansiasse por soluções urgentes e radicais. (WEHRS, 1984, p. 117). 
 

 A criação da Universidade Federal Fluminense no ano de 1960, pela Lei n. 

3.848, de 18 de dezembro, é uma das provas do grande desenvolvimento cultural e 

educacional da cidade. De acordo com o autor, anterior a essa época, já se formavam 

“médicos, dentistas, bacharéis, farmacêuticos e veterinários” mas “com a criação da 

UFF, muito ganhou a cidade”. (WEHRS, 1984) Além da universidade, houve um 

crescimento de livrarias, maior frequência em museus e bibliotecas e fundação de 

diversas associações culturais, sendo a Academia Fluminense de Letras a mais antiga, 

criada em 1917.  

 Muitas outras entidades culturais podem ser citadas, dentre elas: Conservatório 

de Música, Escola Fluminense de Música, Academia Niteroiense de Letras, Associação 

Fluminense de Belas-Artes e etc. Pode-se citar também a inauguração dos dois teatros 

da cidade: o Alvorada e o Teatro Universitário, além do aumento de escolas de ensino 

público e privado em todos os níveis. 

 Outros setores da cidade também se desenvolveram como a saúde, com a criação 

de diversos hospitais, casas de saúde e maternidades. 

  Ainda no setor cultural, destaca-se o funcionamento, em 1974, de mais de vinte 

bibliotecas que somavam um acervo de mais de 200.000 volumes dentre os quais 

compreendiam a Biblioteca Pública do Estado, a Academia Fluminense de Letras, a 

Fundação Oliveira Viana e o Arquivo Público do Estado, este último, “encarregado da 

guarda, conservação e catalogação de documentos de interesse do Estado”. (WEHRS, 

1984, p. 120).   

  

 A fusão dos Estados da Guanabara com o Rio de Janeiro ocorreu pela Lei de 

Complementar n.20, de 01 de julho de 1974, sancionada pelo Presidente Ernesto Geisel, 

fazendo com que 400 anos depois, os estados tornassem novamente, um só.  

A Assembleia Legislativa no novo Estado, eleita a 15 de novembro de 
1974, instalou-se a 15 de março de 1975. A cidade de Niterói perdeu, 
assim os galardões de capital que ostentou durante cerca de 130 anos, 
ficando em condições de igualdade aos sessenta e três municípios que 
compõe atualmente o Estado do Rio e ingressou oficialmente, na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro ao lado dos seguintes 
municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Magé, 
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Maricá, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, S. Gonçalo, S. 
João de Meriti e Mangaratiba. (WEHRS, 1984, p. 122). 
 

 Esta condição trouxe impactos para a economia da cidade, principalmente com o 

início da construção da Ponte Presidente Costa e Silva no final da década de 1960.  
A fusão trouxe o inevitável esvaziamento econômico da cidade, 
situação que se modificou com a conclusão da Ponte Rio-Niterói, pois 
esta intensifica a produção imobiliária nas áreas centrais e bairros 
litorâneos consolidados da Zona Sul (Icaraí e Santa Rosa), além de 
redirecionar a ocupação para áreas expansivas da cidade, como a 
região Oceânica e Pendotiba. (IBGE cidades, 2017). 

 
 Em aspectos políticos municipais, pode-se dizer que a história da cidade de 

Niterói teve como marca principal uma tradição de enfraquecimento dessa esfera. 

Segundo Knauss (2003, p. 14) “a força do Estado em Niterói acompanha a história da 

cidade, na medida em que a formação de seu espaço é marcada por sucessivas 

intervenções estatais na definição do seu contexto urbanístico”. As intervenções 

políticas que Niterói sofreu desde o seu início, prejudicaram a questão historiográfica da 

cidade, apesar da mesma ter ocupado o papel de capital da província mais dinamizada 

do Império, sempre representou um papel secundário na história nacional. (MARTINS; 

KNAUSS, 1997). 

Com o fim do regime militar e a fusão dos antigos Estados da Guanabara e do 

Rio de Janeiro na década de 1970, o “esvaziamento político da cidade” de Niterói por 

conta das transferências das repartições públicas, trouxe a “revalorização das estruturas 

municipais” e um ambiente de mobilização urbana e abertura política. (KNAUSS, 

2003). Nessa perspectiva, o autor comenta que “apresenta-se, então, um novo contexto 

em que o papel político da municipalidade se autonomiza e se redefine em relação aos 

compromissos regionais”.  

 Segundo o IBGE, desde 2007 a cidade de Niterói mantém a divisão 

administrativa em dois distritos, Niterói e Itaipu (este último que pelo Decreto-lei 

Estadual n.º 1.056, de 31 de dezembro de 1943, fez a área municipal voltar a crescer em 

virtude da sua anexação e do desmembramento do município de São Gonçalo, e que 

antes pelo Decreto Estadual n.º 124, de 22 de setembro de 1890, foi desmembrado do 

município de Niterói,  junto com as freguesias de São Gonçalo, Nossa Senhora da 

Conceição de Cordeiros e São Sebastião de Itaipu, para constituírem o novo município 

de São Gonçalo).  
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 Atualmente são 52 bairros divididos em 5 regiões administrativas municipais 

(Praias da Baía, Norte, Oceânica, Pendotiba e Leste). (DIAGNÓSTICO, 2013, p. 8). A 

área territorial da cidade, segundo dados do IBGE Cidades em 2016, abrange 133,919 

km² com uma população estimada para 2017, de 500 mil habitantes. Segundo o Atlas do 

Desenvolvimento Humano, é o segundo município com maior média de renda 

domiciliar per capita mensal do Brasil e ocupa a 13ª posição entre os municípios do país 

referente aos indicadores sociais da educação.16 

 
 

5.2 O Poder Executivo do município de Niterói: configuração administrativa 
 

A organização do Poder Executivo da cidade de Niterói está em conformidade com 

a Constituição Federal, representada pelo prefeito e os secretários. Já a Lei Orgânica e o 

Plano Diretor determinam a participação da população nas decisões, o que é chamado 

de democracia participativa. Sobre o Plano Diretor, é definido como  

 
o complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o 
desenvolvimento global e constante do Município, sob os aspectos 
físico, social, econômico e administrativo, desejado pela comunidade 
local. Deve ser a expressão das aspirações dos munícipes quanto ao 
progresso do território municipal no seu conjunto cidade-campo. É o 
instrumento técnico-legal definidor dos objetivos de cada 
Municipalidade, e para orientar toda atividade da Administração e dos 
administrados nas realizações públicas e particulares que interessem 
ou afetem a coletividade. (MEIRELLES, 1993, p. 394). 
 

A Lei Orgânica do Município de Niterói data de 04 de abril de 1990 e é 

subdivida em 06 partes que tratam: dos princípios, direito e garantias fundamentais, da 

organização municipal, da organização dos poderes, da organização administrativa 

municipal, da ordem econômica e social e das disposições gerais. Sobre o Plano Diretor 

da cidade, o último foi aprovado em janeiro de 2019 e trata-se de uma atualização, pois 

o que estava vigente era de 1992 e tinha sido atualizado em 2004. Este novo Plano 

                                                 
16Sobre os dados de IDH, disponíveis em matéria publicada em: http://g1.globo.com/economia/idhm-
2013/. Acesso em: 18 jan. 2018. Já sobre os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano estão 
disponíveis em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking. Acesso em: 18 jan. 2018. Sobre os dados 
de Niterói, estão disponíveis em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/niteroi_rj. Acesso em: 18 
jan. 2018. Sobre os dados dos indicadores sociais de educação, ver: LUCAS, Jorge Alexandre. Somos 
todos Cariocas: identidade e pertencimento no Mundo Globalizado. R. cient. ci. em curso, v. 03, p. 111-
123, 2015. Disponível em: 
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/ciencia_curso/article/view/2659. Acesso em: 18 jan. 
2018. 
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Diretor têm novas diretrizes, como a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável.  

É preciso interromper o processo de crescimento horizontal para 
preservar as áreas verdes, que hoje correspondem a quase 50% do 
território do município. Também é imprescindível qualificar a vida 
urbana, olhando para as áreas que foram ocupadas sem a infraestrutura 
necessária. (NOVO..., 2019). 
 

 O referido Plano também prevê uma maior interação com a Universidade 

Federal Fluminense e com instituições particulares que possuem relação com o 

desenvolvimento econômico criativo, afim de aproveitar o potencial acadêmico da 

cidade. 

Sobre a divisão da cidade em secretarias regionais, cada uma delas é dirigida por 

um secretário que o prefeito nomeia. Já o poder Legislativo é representado pela Câmara 

Municipal de Niterói (CMN), que é composta por 21 vereadores eleitos para o mandato 

de quatro anos, em consonância ao artigo 29 da Constituição Federal. A eles compete a 

elaboração de leis para a administração e para o Executivo.  (NITERÓI, 2018). 

Além dessa função, a Câmara desempenha o assessoramento ao Executivo local. 

Sendo assim, o que existe entre a Prefeitura e a Câmara não são relações de 

subordinação nem administrativa e nem política, “é apenas o entrosamento de funções e 

de atividade político-administrativas.” (MEIRELLES, 1993, p. 438). 

Por ter a atribuição normativa, isto é, a de regular a administração do Município 

e a conduta dos munícipes, a Câmara não administra o Município, não executa obras e 

serviços públicos, não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura, não arrecada 

nem aplica as rendas locais e não governa o Município, apenas organiza, direciona e 

normaliza todas essas atividades. (MEIRELLES, 1993). A Prefeitura de Niterói não 

dispõe de um organograma oficial, onde deveria constar a estrutura hierárquica que 

compõe o município. O que é disponibilizado no site da prefeitura é uma lista com os 

órgãos que fazem parte desta estrutura. O mesmo foi tabelado a seguir. São 21 

secretarias, uma Procuradoria, 09 coordenadorias, 01 núcleo de gestão estratégica e 14 

administrações regionais. Os dados foram coletados em 29 de março de 2018 
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SECRETARIAS 

MUNICIPAIS 

EXECUTIVA 
PLANEJAMENTO MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E CONTROLE 
GOVERNO 
ADMINISTRAÇÃO 
FAZENDA 
SAÚDE 
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA NAVAL E PETRÓLEO E GÁS 
ORDEM PÚBLICA,  
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
PROJETOS ESTRATÉGICOS E INOVAÇÃO 
CULTURA 
MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
OBRAS E INFRAESTRUTURA 
URBANISMO E MOBILIDADE 
ESPORTE E LAZER, DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
IDOSOS 

 

 

 
AUTARQUIAS 

EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO 
NITERÓI PREVIDÊNCIA 
 NITERÓI EMPRESA DE LAZER E TURISMO 
NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS DE NITERÓI 
COMPANHIA DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI 
FUNDAÇÃO DE ARTES DE NITERÓI 
GRUPO EXECUTIVO DO CAMINHO NIEMEYER 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

 
COORDENADORIAS 

E NÚCLEOS 

COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO 
COORDENADORIA DE EVENTOS 
NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA 
COORDENADORIA DE ACESSIBILIDADE 
COORDENADORIA DOS DIREITOS DAS MULHERES 
COORDENADORIA DA JUVENTUDE 
COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 
COORDENADORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS E ENFRETAMENTO À 
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 
COORDENADORIA DE PÓLITICAS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL 

 

 

 
ADMINISTRAÇÕES 

REGIONAIS 

SAPÊ, BADU E MATAPACA 
ENGENHOCA 
ILHA DA CONCEIÇÃO 
ICARAÍ  
FONSECA 
BARRETO  
INGÁ E CENTRO 
RIO DO OURO 
LARGO DA BATALHA 
PONTO CEM RÉIS E ADJACÊNCIAS 
JURUJUBA 
TENENTE JARDIM   
SÃO FRANCISCO  

Figura 5: Estrutura da Prefeitura Municipal de Niterói. Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O campo empírico da pesquisa compreende o Poder Executivo do município de 

Niterói, representado pelas 21 secretarias acima descritas. No Apêndice B, é possível 

ver as atribuições de cada uma delas, exceto as das secretarias de Projetos Estratégicos e 
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Inovação, Assistência Social e Recursos Humanos e Participação Social, que não foram 

localizadas neste documento e nem no site da Prefeitura.17 

 Em relação a falta de um organograma oficial, esse problema e outros 

relacionados a estrutura organizacional da Prefeitura, foram identificados no “Projeto de 

Mapeamento e Redesenho dos Processos Administrativos e da Estrutura Organizacional 

da Prefeitura Municipal de Niterói/RJ”. Este projeto é uma das ações da Prefeitura que 

fazem parte da Agenda Estratégica “Niterói que queremos” e pretende, no período de 

2014-2033, tornar a cidade “a melhor do Brasil para se viver e ser feliz.” (TESTA, 

2016, p.3). 

Neste contexto, foi desenvolvido neste projeto um mapeamento e o redesenho de 

12 processos considerados críticos, entre eles a desatualização das estruturas formais 
resultando no surgimento exacerbado de estruturas informais: 
ocorreram muitos ajustes e reorganizações parciais e pontuais ao 
longo do tempo, cujo acompanhamento e sistematização deixou de ser 
feito de forma contínua e formal, dentro da estrutura da Prefeitura. 
(TESTA, 2016, p. 4-5). 
 

 Também foram identificados outros problemas relacionados com as atribuições e 

competências legais dos órgãos e entidades e da falta de padrão das estruturas vigentes, 

pois de acordo com o documento citado, não existe um órgão que funcione como gestor 

central da estrutura básica da Prefeitura de Niterói. (TESTA, 2016). 

 
[...] houve enorme dificuldade na recuperação da evolução histórica da 
arquitetura organizacional dos órgãos e entidades estudados, sendo 
que uma parte dos dispositivos legais que lhes diziam respeito não 
pode ser encontrada, pois não há registro digital ou menção em 
repositório formal de compilação de leis. A Câmara Legislativa vem 
tentando fazer um trabalho nesse sentido, quando se trata de Lei, 
ocorre que parte das alterações nas estruturas consta de atos de menor 
hierarquia –Decretos e Resoluções, ficando a sua localização 
dependente do que está guardado nas gavetas ou memória dos 
servidores. (TESTA, 2016, p. 5). 

 
 Foram realizados mapeamentos e redesenhos das estruturas organizacionais dos 

seguintes órgãos e entidades: Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU); Secretaria 

Municipal de Ordem Pública (SEOP); Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS); Secretaria Municipal de Fazenda 

(SMF); Secretaria Municipal de Administração (SMA); Secretaria Municipal de 
                                                 
17Atribuições e competências dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Niterói. Disponível em: 
http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-transparencia/img/Compet%C3%AAnciasPMN_2016_PDF.pdf. 
Acesso em: 24 mar. 2019. O Apêndice B deste trabalho destaca somente os órgãos do Poder Executivo. 
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Planejamento, Modernização da Gestão e Controle (SEPLAG); Secretaria Municipal de 

Conservação e Serviços Públicos (SECONSER) e Empresa Municipal de Moradia, 

Urbanização e Saneamento (EMUSA). 

 As etapas executadas em cada um destes órgãos foram: diagnóstico da estrutura, 

análise e identificação de problemas e mapeamento das competências e da força de 

trabalho gerencial. Os objetivos da gestão dessas estruturas organizacionais  foram: 

contribuir para o processo de fortalecimento e modernização dos órgãos e entidades do 

Poder Executivo Municipal; proporcionar maior transparência da estrutura 

organizacional da Prefeitura de Niterói; gerenciar o sistema de informações 

organizacionais da Administração Pública Municipal de Niterói; gerenciar as rotinas 

referentes às propostas de criação, transformação, reestruturação e extinção de órgãos e 

entidades; gerenciar as rotinas referentes às propostas de criação, transformação, 

reestruturação, extinção e alocação de cargos em comissão e funções de confiança no 

âmbito da Prefeitura de Niterói. (TESTA, 2016). 

 De acordo com o documento, foram obtidos alguns resultados positivos a partir 

da implantação desse projeto. Podem ser citados: identificação dos processos críticos da 

Prefeitura, propostas de melhorias para redução de tempo de execução de funções, 

redução de custos com a melhoria da eficiência dos processos, maior nível de satisfação 

dos usuários.  
fizeram sentir na forma de uma melhor definição e detalhamento das 
atribuições das unidades organizacionais envolvidas, contribuindo 
para redução de lacunas e sobreposições na execuções das ações da 
Prefeitura, e para a identificação das contribuições de cada unidade 
para os resultados institucionais, o que permite ao cidadão 
acompanhar e avaliar o desempenho de cada órgão e entidade, isso 
significa mais informação e transparência, além de maior facilidade de 
acesso aos serviços públicos. Do ponto de vista da macroestrutura 
Prefeitura, o ganho está relacionado à racionalização e a 
institucionalização das estruturas realmente em funcionamento, com a 
consequente economia de recursos materiais, melhor alocação de 
recursos humanos e existência de uma estrutura suficiente para 
garantir o cumprimento de sua Agenda Estratégica. (TESTA, 2016, p. 
19). 

  

Assim, percebe-se que em relação ao acesso aos serviços públicos, a cidade está 

em busca de um maior desenvolvimento de uma administração pública mais consciente. 

Porém, do ponto de vista da informacional, observa-se que em todas essas atividades 

que estão sendo desenvolvidas, pouco se fala de informação. Esse contexto ajuda a 
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identificar o universo da pesquisa que está sendo trabalhado: muitas ações relacionadas 

ao acesso aos serviços públicos, mas pouca discussão em relação a informação de forma 

efetiva. 

 
 

5.3 A Transparência administrativa no contexto brasileiro: sobre a Escala Brasil 
Transparente e a sua metodologia 
 

No Brasil, a transparência e o acesso à informação são previstos como direito do 

cidadão e dever do Estado na Constituição Federal, nas Leis de Responsabilidade Fiscal 

- LRF (Lei Complementar n.º 101/00), de Transparência (Lei Complementar nº 131/09), 

e na Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 12.527/11). (BRASIL 

TRANSPARENTE, 2018). 

Umas das iniciativas em relação a transparência administrativa, é o Portal da 

Transparência, (www.portaldatransparencia.gov.br) que foi lançado pela Controladoria-

Geral da União (CGU) em novembro de 2004, e representa  
um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a execução financeira 
dos programas de governo, em âmbito federal, estão disponíveis 
informações sobre os recursos públicos federais transferidos pelo 
Governo Federal a estados, municípios e Distrito Federal - para a 
realização descentralizada das ações do governo - e diretamente ao 
cidadão, bem como dados sobre os gastos realizados pelo próprio 
Governo Federal em compras ou contratação de obras e serviços, por 
exemplo. (PORTAL, 2017). 
 

 No Portal há um incentivo a transparência como instrumento de controle social, 

justificando a participação do cidadão no apoio à gestão pública, pois  
A transparência pública é tema que vem ganhando destaque nos 
cenários nacional e internacional, isso também porque permite o 
controle social, constituindo mecanismo de capacitação do cidadão e 
fortalecimento da gestão pública. (PORTAL, 2017). 
 

Outra relação com a promoção da transparência se expressa no papel do Estado 

em “aperfeiçoar e fortalecer continuamente seus mecanismos de prevenção e combate à 

corrupção”. Com o Portal, ocorreu a alteração no que se refere a transparência pública 

na Lei de Responsabilidade Fiscal a partir da publicação da Lei Complementar nº 131 

de 27 de maio de 2009, que determina a disponibilização de informações em meios 

eletrônicos sobre a execução orçamentária e financeira da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. (PORTAL, 2017).  
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Outra ação foi instituída pela Portaria nº 277 de 07 de fevereiro de 2013 e 

editado pela Controladoria Geral da União18. O Programa Brasil Transparente tem como 

objetivo principal “apoiar Estados e Municípios na implementação da Lei de Acesso à 

Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no incremento da transparência 

pública e na adoção de medidas de governo aberto”. (BRASIL, 2013, p. 1).  

A edição da portaria deu-se, principalmente, pela aprovação da LAI, a qual 

garantiu, a qualquer cidadão brasileiro, o direito de acesso à documentos e informações 

“produzidos ou custodiados pelo Estado que não tenham caráter pessoal e não estejam 

protegidos por sigilo”. (BRASIL TRANSPARENTE, 2018). Estão relacionados outros 

objetivos do programa em seu artigo 2º, são eles:  

Art. 2º - O Programa tem como objetivos principais: I - promover uma 
administração pública mais transparente e aberta à participação social; 
II - apoiar a adoção de medidas para a implementação da Lei de 
Acesso à Informação e outros diplomas legais sobre transparência; III 
- conscientizar e capacitar servidores públicos para que atuem como 
agentes de mudança na implementação de uma cultura de acesso à 
informação; IV - contribuir para o aprimoramento da gestão pública 
por meio da valorização da transparência, acesso à informação e 
participação cidadã; V - promover o uso de novas tecnologias e 
soluções criativas e inovadoras para abertura de governos e o 
incremento da transparência e da participação social; VI - disseminar a 
Lei de Acesso à Informação e estimular o seu uso pelos cidadãos; VII 
- incentivar a publicação de dados em formato aberto na rede mundial 
de computadores - internet; VIII - promover o intercâmbio de 
informações e experiências relevantes ao desenvolvimento e à 
promoção da transparência pública e acesso à informação. (BRASIL, 
2013, p. 1). 

 
 Uma caraterística do Programa é a adesão voluntária, que deve ser feita pela 

autoridade máxima do ente público e que, ao aderir, torna-se um ente parceiro. Segundo 

informação coletada do seu website, pelo mapa de adesões observa-se que 

“até dezembro de 2017, houve 1.796 adesões. Dessas, 33% estão situadas na região 

Nordeste, 20% no Sul, 23% no Sudeste, 11% no Norte, 12% no Centro-Oeste, além de 

dez adesões em âmbito nacional”. (BRASIL TRANSPARENTE, 2018, grifo nosso).  

Também está disponível uma planilha detalhada de todos os municípios que adotaram o 

Programa, além de um mapa de consulta por estado e um link que permite ver as 

adesões por entidades. O programa também oferece diversas ações expressas em seu 

Art. 4º 
                                                 
18O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União é um órgão do governo federal 
responsável pela defesa do patrimônio público, transparência e combate à corrupção. Fonte: Retirado do 
website do Ministério. Disponível em: http://www.cgu.gov.br/. Acesso em: 14 fev. 2018. 



147 

 

I - realização de seminários, cursos e treinamentos sobre 
Transparência e Acesso à Informação, presenciais e virtuais, voltados 
a agentes públicos; II - utilização do sistema eletrônico do Serviço de 
Informação ao Cidadão (e-SIC); III - elaboração e distribuição de 
material técnico e orientativo sobre a Lei de Acesso à Informação e 
outros diplomas legais sobre transparência; IV - promoção de 
campanhas e ações de disseminação da Lei de Acesso à Informação 
junto à sociedade; V - orientação sobre os requisitos para o 
desenvolvimento de Portais de Transparência na rede mundial de 
computadores - Internet; VI - outras atividades correlatas. (BRASIL, 
2013, p. 2). 
 

Para fins de capacitação o website indica tanto a educação presencial, a qual 

contempla “o treinamento de agentes públicos estaduais e municipais para a aplicação 

da Lei nº 12.527/2011 e demais legislações correlatas.”, quanto a educação à distância, 

que promove “a disponibilização de cursos com e sem tutoria pela Internet, além de 

vídeos educacionais sobre temas relacionados à transparência, governo aberto e acesso à 

informação.” (BRASIL TRANSPARENTE, 2018). 

Observa-se também um link onde se encontram materiais técnicos que auxiliam 

aos entes parceiros no desenvolvimento do Programa. São eles: Guia para Criação da 

Seção de Acesso à Informação nos Sítios Eletrônicos dos Órgãos e Entidades Estaduais 

e Municipais, Guia de Implantação de Portal da Transparência, Guia Técnico de 

Regulamentação da Lei de Acesso à Informação em Municípios e Checklist e um 

Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e Municípios.  

Sobre o e-SIC, está expresso nos incisos 1 e 2 do artigo anterior, que o 

programa, por parte da CGU, oferece serviços especializados referentes à concepção, 

manutenção e evolução do sistema, mas também atribui ao ente parceiro alguns deveres 

relacionados à instalação do programa, zelo por informações específicas, além de 

suporte aos órgãos jurisdicionados pelo ente parceiro. (BRASIL, 2013, p. 2-3). 

As obrigações de ambos estão descritas no Art. 6, no qual se destacam a 

elaboração de indicadores sobre os resultados do Programa e a realização de ações que 

multipliquem o conhecimento da metodologia de capacitação do programa. (BRASIL, 

2013, p. 3). 

As legislações, decretos e portarias que o abrangem estão listadas e descritas no 

link Legislação, dessa forma é possível conhecer o embasamento jurídico do programa.  

Como um desenvolvimento de todas as iniciativas anteriores, a Escala Brasil 

Transparente - EBT é uma metodologia que foi elaborada para “medir a transparência 

pública em estados e municípios brasileiros” e avaliar o “grau de cumprimento de 
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dispositivos da Lei de Acesso à Informação”.  Seu objetivo, portanto, é ser um produto 

que colabore com a CGU na fiscalização da transparência pública nos estados e 

municípios e nas ações relacionadas ao direito de acesso à informação. Segundo o 

website do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União a 

EBT 
foi desenvolvida para fornecer os subsídios necessários ao Ministério 
para o exercício das competências que lhe atribuem os artigos 59 
da Lei Complementar nº 101/2000 e 41 (I) da Lei de Acesso à 
Informação, assim como os artigos 68 (II) do Decreto nº 7.724/2012 e 
18 (III), do Decreto nº 8.910/2016. (ESCALA, 2017). 
 

 Já foram publicadas três versões, as quais se concentram na forma passiva da 

transparência. Isso significa que o pedido de informação veio “sob demanda em 

atendimento às solicitações da sociedade”. (BRASIL, 2011, p. 24). Dessa maneira, 

segundo o site, “foram realizadas solicitações reais de acesso à informação aos entes 

públicos avaliados” (ESCALA, 2017).  

A metodologia funciona baseada em 12 pontos, chamados Checklist EBT, onde 

estão cobertas a regulamentação da LAI e a transparência passiva, ou seja, “aspectos da 

regulamentação do acesso à informação e a existência e funcionamento do Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC).” (ESCALA, 2017).  

Foram realizados quatro pedidos de acesso à informação, sendo três 
voltados para assuntos das principais áreas sociais: saúde, educação e 
assistência social. A quarta solicitação de informação diz respeito à 
regulamentação do acesso à informação pelo ente avaliado, servindo 
inclusive como uma pergunta de segurança para a mensuração 
realizada sobre a existência do normativo local. (ESCALA, 2017). 

 
Os pontos que avaliam a regulamentação da LAI, expostos no site, são: 

exposição da legislação no site do avaliado, existência da regulamentação, 

regulamentação do SIC, regulamentação da classificação de sigilo, regulamentação da 

responsabilização do servidor, e regulamentação de instâncias recursais. Já os pontos 

que analisam a transparência passiva são: divulgação do SIC físico, existência de um e-

SIC (atendimento pela internet); possibilidade de acompanhamento do pedido de 

acesso, inexistência de pontos que dificultem ou inviabilizem o pedido de acesso, 

respostas aos pedidos no prazo legal, respostas em conformidade com o que foi 

solicitado. Existe no site a explicação de como é calculada a pontuação baseada no 

cumprimento ou não dos requisitos.  
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A aplicação do Checklist EBT propicia a divulgação de uma métrica, 
a qual foi criada por especialistas da CGU que pesquisam e atuam nas 
capacitações do Programa Brasil Transparente. A métrica resultou em 
uma nota de 0 a 10 pontos, onde 25% da nota foi destinada para a 
regulamentação da Lei de Acesso à Informação e 75% para a efetiva 
existência e atuação dos SIC. Visando a uma aplicação da métrica 
com a menor influência possível da subjetividade do avaliador, optou-
se por um preenchimento binário, sendo possível para cada quesito do 
checklist apenas dois tipos de resposta “SIM” ou “NÃO”, salvo 
quando não existir um site ou este estiver fora do ar, podendo nesse 
caso existir os termos “Não Localizado” ou “Site Fora do AR”. 
(ESCALA, 2017). 

 
Para cada item avaliado no Checklist EBT, já mencionado, há uma pontuação 

que é atribuída pelos especialistas da CGU, baseada no cumprimento ou não do 

requisito. A partir disso, cria-se uma nota a qual  
propiciou um ranking dos entes avaliados em termos de 
regulamentação e transparência passiva, funcionando o 
posicionamento dos avaliados como um fator que possibilita e 
incentiva a melhoria do cenário encontrado. (ESCALA, 2017). 
 

 O site ainda oferece a visualização da ficha de conformidade, que é gerada 

eletronicamente e “corresponde a um relato técnico e objetivo sobre quais pontos da 

legislação estão sendo descumpridos, possibilitando a atuação dos órgãos de controle, 

bem como o conhecimento pela sociedade.” Além de um “Guia de aplicação EBT”, que 

tem por objetivos auxiliar o avaliador e revisor com orientações necessárias para a 

aplicação da metodologia e uniformizar o processo de aplicação. (ESCALA, 2017). 

 Para a EBT 1.0. (primeira edição) foram avaliados 519 entes federativos, sendo 

465 municípios com até 50 mil habitantes, de todas as 27 capitais, além dos 26 estados e 

o Distrito Federal. O período de avaliação e revisão compreendeu de 12/01/2015 até 

04/05/2015. 

Para definir a amostra dos municípios com até 50 mil habitantes 
adotou-se como critério uma seleção aleatória, utilizando a base de 
dados do IBGE de 2014. Essa seleção atingiu um percentual 
aproximado de 9% dos municípios de cada unidade federativa 
(estado). (ESCALA, 2017). 
 

 Na EBT 2.0. (segunda edição) houve um aumento no número de avaliados que 

corresponde a 1.614 entes federativos, sendo 1.560 municípios, de todas as 27 capitais, 

além dos 26 estados e o Distrito Federal. Além disso, todos os 465 municípios avaliados 

na EBT 1.0 também foram avaliados na EBT 2.0. O diferencial dessa edição para 

anterior foi que houve uma etapa de avaliação e duas de revisão. O período da avalição 
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ocorreu entre julho e agosto de 2015 e as avaliações entre agosto e outubro do mesmo 

ano. 

 A EBT 3.0 (terceira edição) avaliou 2.355 entes federativos, sendo 2.301 

municípios, de todas as 27 capitais, além dos 26 estados e o Distrito Federal e seguindo 

a EBT 2.0, todos os municípios que foram avaliados na primeira e segunda edição 

também foram avaliados na EBT 3.0. Houve uma avaliação, feita entre junho e agosto 

de 2016 e duas revisões, assim como a EBT 2.0, feitas entre agosto de 2016 a janeiro de 

2017. 

Os rankings da transparência dos Estados e municípios podem ser visualizados 

no site através de panoramas, classificados por notas e por edições da EBT. Observa-se 

na figura 6 que, a variação de notas máximas para os Estados, da primeira para a 

terceira edição, melhorou. A cor verde evidencia os estados com notas entre 8 e 10, 

sendo 10 nota máxima.  

 

 
 

Figura 6: Panorama dos Governos Estaduais. Escala Brasil Transparente. Fonte: Disponível em: 
https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=22. Acesso em: 20 fev. 2018. 

 

Já para o ranking dos municípios, a visualização é um pouco mais complexa 

devido a quantidade de avaliados. Mas é possível pesquisar por Estados, através uma 

lista nominal alfabética de todos os municípios, ou consultando na aba superior 
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diretamente pelo nome do município. Há também o ranking das capitais e daqueles que 

obtiveram nota máxima na avaliação, conforme a figura 7. 

 
Figura 7:  Panorama dos Governos Municipais. Escala Brasil Transparente. Fonte: 
Disponível em: https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=23. Acesso em: 22 
fev. 2018. 

 

 O site coloca à disposição todos os dados que são gerados pela EBT, de todas as 

edições realizadas, na aba “Dados abertos”, além de permitir a exportação em diversos 

formatos (PDF, XLS, CSV e DOC). 

 Essas informações servem para contextualizar o município de Niterói em relação 

as suas três máximas colocações na EBT. No próximo tópico será abordado como se 

deu a política de transparência administrativa neste município e quais as demais 

iniciativas de transparências administrativas que foram e que estão sendo desenvolvidas.  

 Do ponto de vista arquivístico, observa-se que a metodologia utilizada pela EBT 

apresenta pontos de análise que são bem distantes dos documentos de arquivo. Dessa 

forma, é importante ressaltar que esse tema está explicitado neste trabalho por conta da 

ênfase dada ao município de Niterói em relação a ser considerado, por esta metodologia, 

como “transparente”. É necessário porém, que um olhar mais crítico do ponto de vista 
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dos arquivos seja lançado para essa questão. O que deve ficar claro é que esta 

metodologia não contempla a questão arquivística, logo pode ser considerada como uma 

política que promove o “esquecimento” dos arquivos como instrumentos de 

transparência administrativa. 

 
5.3.1 Política de transparência administrativa do município Niterói 
 

 De forma a garantir a implantação da Lei de Acesso à Informação em âmbito 

subnacional, a CGU recomenda que sejam estabelecidos os marcos legais e a 

regulamentação do fluxo de acesso à informação baseado na estrutura organizacional de 

cada ente. (NITERÓI..., 2015a).  

Neste contexto, o município de Niterói, regulamentou a Lei de Acesso à 

Informação através da publicação do Decreto n. 11.742 de 23 de outubro de 2014.  Este 

decreto está dividido em 6 capítulos e 56 artigos que têm como base o dever da 

transparência expressos pelos artigos 5º, inciso XXXIII; 37, §3º, inciso II; e 216, §2ºda 

Constituição da República, da LAI e da política de informação e transparência que 

determina as ações do Poder Executivo da cidade e disciplinada pela Lei Municipal n. 

3.084, de 21 de maio de 2014. Assim, ele foi criado com o objetivo de adequar os 

mecanismos e as normas da legislação acima para que o cidadão tenha garantido o seu 

direito de receber informações da Administração Pública.  

Assim, a Lei disciplina o acesso à informação no município 
(legislativo e executivo) em conformidade com as diretrizes da LAI 
Federal, ao passo que o Decreto estabelece a regulamentação do 
acesso à informação no Poder Executivo. (NITERÓI..., 2015a, p. 4). 
 
 

 O processo de implantação da LAI no município de Niterói já foi analisado em 

um trabalho anterior de Miriam Gonçalves de Souza 19, orientado pelo Professor Dr. 

José Maria Jardim. Este trabalho tem como perspectiva observar a implementação da 

Lei de Acesso à Informação no município de Niterói, em um cenário institucional e 

informacional no qual não existe o Arquivo Público Municipal. 

 Mesmo assim, vale a pena destacar alguns trechos do Decreto que descreve 

como deve ser desenvolvido o acesso às informações na cidade. O capítulo II, que trata 

da transparência ativa, a define em seu artigo 7º como  
                                                 
19SOUZA, Miriam Gonçalves de. A lei de acesso à informação em municípios sem arquivo municipal: 
o caso de Niterói. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquivologia) – Escola de 
Arquivologia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 
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dever do órgão ou entidade promover, independentemente de 
requerimento, a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de sua 
competência, de informação geral de interesse coletivo por ele 
produzida ou custodiada. (NITERÓI..., 2014). 

 
 No artigo 8º são mencionados o Portal da Transparência, o qual deve viabilizar o 

acesso as mais variadas informações, bem como as autoridades responsáveis pelo 

monitoramento dos pedidos de informação.  

 O capítulo III sobre a transparência passiva, descreve também como deve 

funcionar o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, os pedidos e o procedimento de 

acesso à informação, bem como o fluxo interno de tramitação dos pedidos. 

 De acordo com o primeiro Relatório Anual da Lei de Acesso à Informação de 

2014- 201520, a responsabilidade pelas iniciativas de transparência no município 

competem a Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle 

– SEPLAG. Estas iniciativas incluem:  

o desenvolvimento dos sistemas eletrônicos de tramitação dos pedidos 
de informação, a realização de capacitações de fomento e 
desenvolvimento da cultura de transparência e o controle das respostas 
fornecidas pelos órgãos e entidades. (NITERÓI..., 2015a, p. 2). 

 
 A publicação comenta o processo de efetivação da LAI. O mesmo ocorreu com a 

adesão do município ao Programa Brasil Transparente e da implantação do sistema e-

SIC para tramitação dos pedidos de acesso à informação eletronicamente. Foram 

realizadas capacitações “para servidores e conselheiros da sociedade civil, com o 

objetivo de promover a sensibilização em relação ao tema da transparência e aprimorar 

o controle interno e controle social.” (NITERÓI, 2015a, p. 2). Para cada órgão e 

entidade da Prefeitura há um servidor responsável pelo monitoramento dos pedidos de 

informação que são recebidos. 

Todas as responsabilidades atribuídas aos servidores designados pelos 
dirigentes de cada órgão e entidade da administração pública estão 
definidas no Art. 49 da Lei Municipal de Acesso à Informação (nº 
3084/2014) e os seus nomes, atualizados anualmente por meio de uma 
Portaria, são publicados no Diário Oficial do Município e no Portal da 
Transparência. (NITERÓI..., 2015a, p.4). 

 
 A figura 8, a seguir, representa como se dá o fluxo de tramitação de 

transparência passiva quando há um pedido de informação. 

                                                 
20Relatórios Anuais da Lei de Acesso à informação disponíveis em: http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-
da-transparencia/main/outras_informacoes. Acesso em: 12 dez. 2018. 
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Figura 8: Fluxo de tramitação de transparência passiva na Prefeitura de Niterói. Fonte: 
Niterói... (2015a, p. 5). 
 
 O município de Niterói ainda conta com uma Política Municipal de 

Transparência e Controle Social e um Conselho Municipal de Transparência e Controle, 

ambos organizados pela Lei Municipal n. 3.188 de 21 de dezembro de 2015. (Ver 

Anexo A). Esta política tem como objetivo “avaliar e propor medidas de 

aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da transparência na 

gestão da administração pública”. (NITERÓI..., 2015b). Assim, de acordo com o 

parágrafo único do Artigo 1º, fazem parte integrante dessa política: o Conselho 

Municipal de Transparência e Controle social e os demais Conselhos Municipais de 

Políticas Públicas e o Poder Público Municipal. Na sessão que aborda os princípios 

dessa política, os mesmo serão ditados conforme a LAI, são eles: o respeito a autonomia 

da sociedade civil organizada; a não discriminação, consubstanciada na disponibilização 

dos dados públicos; a atualidade, onde os dados devem ser disponibilizados de forma 

rápida e tempestiva para preservação do seu valor; a primariedade, ou seja, os dados 

devem ser apresentados tal como coletados da fonte, sem agregação ou modificação 

substancial das informações; o desenvolvimento de ações conjuntas e articuladas entre a 

administração pública municipal, suas secretarias e a sociedade, de modo a assegurar a 

plena participação da sociedade civil organizada; a promoção e valorização da 

pluralidade da participação social, por meio de suas representações; e o estabelecimento 

de instrumentos legais e operacionais que assegurem, a sociedade, o pleno exercício de 

seus direitos e que propiciem a sua plena integração nos mecanismos de transparência e 

controle social. (NITERÓI..., 2015b). 
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 O capítulo 2 aborda a criação do Conselho Municipal de Transparência e 

Controle Social, instituído como um “órgão colegiado, permanente e autônomo, de 

caráter consultivo, propositivo, avaliador e fiscalizador da Política Municipal de 

Transparência e Controle Social.” (NITERÓI..., 2015b). 

Assim, este Conselho têm os seguintes objetivos, expressos no artigo 6: auxiliar 

na elaboração de políticas públicas de promoção da transparência e controle social na 

administração e gestão pública; utilizar e criar instrumentos de forma a buscar que o 

poder público garanta, aos cidadãos, o exercício dos seus direitos, especialmente o 

direito à informação, fidedigna, tempestiva e acessível; colaborar com os órgãos da 

administração no planejamento, na articulação e na implementação das ferramentas para 

políticas de transparência e controle; estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a 

celebração de instrumentos de cooperação, visando a elaboração de programas, projetos 

e ações voltados a efetivação da transparência e controle social; promover a realização 

de estudos complementares e debater a realidade social, econômica, política e cultural 

objetivando subsidiar o planejamento das políticas públicas de transparência e controle 

social; estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que permitam e 

garantam a integração e a participação da sociedade civil em ações que busquem a 

efetivação de mecanismos de transparência e controle social; promover e participar de 

seminários, cursos, congressos e eventos correlatos, para o debate de temas relativos a 

transparência e controle social e desenvolver outras atividades relacionadas as políticas 

públicas de transparência e controle social. (NITERÓI..., 2015b). 

A partir de dados coletados do site do Conselho21, até a presente data estão 

disponíveis as atas de 03 reuniões do ano de 2016 e 03 reuniões do ano de 2017.  

Fica evidente que a questão da transparência administrativa continua em 

desenvolvimento na cidade por conta das seguintes notícias abaixo, porém sem que haja 

menção aos arquivos ou a gestão de documentos. 

Em matéria publicada no jornal O Dia de 25 de maio de 2017, somente as 

cidades de Niterói, Resende, Angra dos Reis, Macaé e Valença conquistam a nota 

máxima no estado do Rio de Janeiro na última edição da EBT, no que tange à 

transparência. A prefeitura da cidade de Niterói justifica o fato devido a uma série de 

modificações administrativas que foram desenvolvidas no município. 

                                                 
21Dados disponíveis em: http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Conselho-da-Transparencia/conselho-da-
transparencia.html. Acesso em: 26 mar. 2019. 
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A criação do Portal de Transparência, um espaço destinado à consulta 
das despesas, receitas e instrumentos públicos de planejamento e 
relatórios de gestão. Outra medida que gerou resultado positivo no 
ranking da Escala Brasil Transparente foi implantação da Lei de 
Acesso à Informação (LAI), permitindo a qualquer pessoa solicitar e 
receber dos órgãos e entidades públicos da cidade e de todos os entes 
e poderes, as informações por eles produzidas ou custodiadas. A 
instituição do Código de Ética de Servidores e Dirigentes Municipais 
também foi responsável pelo resultado positivo de Niterói. 
(NITERÓI...2017). 

 
Além dessas mudanças, outras podem ser destacadas, como a implantação de um 

software de gestão fiscal, o e-Cidade “capaz de centralizar as informações sobre os 

processos municipais, garantindo segurança dos dados, mais transparência e melhoria na 

gestão fiscal.” Segundo informação da matéria, esse programa conseguiu centralizar 

informações de processos municipais, pois substituiu “46 sistemas de protocolo, 11 de 

folha de pagamento e 10 sistemas contábeis” o que otimizou a gestão fiscal e trouxe 

mais transparência, facilitando a consulta de processos administrativos da Prefeitura. 

Em 2017 estavam previstos os lançamentos de mais duas medidas financeiras: o novo 

sistema de nota fiscal eletrônica (NitNota) e o Pregão eletrônico. (NITERÓI..., 2017). 

A recente adesão da cidade de Niterói ao Pacto da Transparência também pode 

ser destacada. Este Pacto trata-se de um acordo que prevê 19 ações relacionadas a 

transparência e ao combate à corrupção. A notícia foi publicada no dia 13 de junho de 

2018, no jornal O Fluminense22. Na reportagem evidencia-se que Niterói foi o primeiro 

município do Rio de Janeiro a assinar o Pacto Transparência, Integridade e Participação. 

O pacto tem vínculo com o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União 

(CGU).  

O município foi um dos dez selecionados em todo o País, único do 
Estado do Rio, para participar do programa que tem como objetivo 
implementar ações locais que fortaleçam a gestão, sobretudo a 
capacidade de detecção e prevenção da corrupção. (NITERÓI..., 
2018). 

 

A assinatura deste Pacto, de acordo com Prefeito Rodrigo Neves, além de prever 

ações que tratam de transparência e combate à corrupção, promove a participação da 

sociedade nos assuntos da administração da cidade.  Para o prefeito são essas e outras 

iniciativas, permitem que a cidade tenha conquistado boas colocações em rankings de 

                                                 
22NITERÓI é a primeira cidade do Rio a assinar Pacto Transparência. O Fluminense, junho 2018. 
Disponível em: http://www.ofluminense.com.br/pt-br/pol%C3%ADtica/niter%C3%B3i-%C3%A9-
primeira-cidade-do-rio-assinar-pacto-transpar%C3%AAncia. Acesso em: 20 out. 2018. 
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transparência e gestão. Foram citadas as diversas iniciativas de transparência 

administrativa já relatadas nesse trabalho como a regulamentação da LAI, o Portal da 

Transparência, o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Também foi 

citada a criação da Controladoria Geral do Município em uma gestão oportuna para se 

tratar de transparência, onde este Pacto servirá para aproximar a Prefeitura da CGU. 

(NITERÓI..., 2018). 

 Outra notícia a respeito de um novo mecanismo de transparência foi publicado 

no site da Prefeitura, às vésperas da prisão do Prefeito23. A reportagem, publicada em 

07 de dezembro de 2018, trazia informações sobre a assinatura do Decreto n. 13.143 de 

18 de dezembro de 2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade da 

declaração de bens dos secretários e dirigentes da Administração Pública Municipal, foi 

sancionado pelo Prefeito em exercício. Conforme descrito na reportagem, a medida 

assegura a transparência na administração pública, pois faz parte do controle e gestão 

fiscal responsável que fez com que o município de Niterói fosse considerado uns dos 

municípios no Brasil que mais investiu em transparência e na promoção de uma maior 

acesso da sociedade às informações. (PREFEITURA..., 2018). 

Assim, pode se dizer que as diversas iniciativas de transparência administrativa 

já relatadas nesse trabalho formam a Política de transparência administrativa no 

município de Niterói, que iniciou com a Regulamentação da LAI em 2014 e com a 

Política Municipal de Transparência e Controle Social do Município de Niterói em 

2015, além das diversas ações relacionadas à transparência municipal que ocorreram 

nos anos seguintes. 

Observa-se que a cidade destaca-se na questão da transparência, mas ainda assim 

não há o debate arquivístico, provavelmente um reflexo da LAI, na qual se baseiam 

todas essas iniciativas. Também não há menção aos arquivos municipais como requisito 

de transparência administrativa na Escala Brasil Transparente, o que justifica a grande 

quantidade de municípios brasileiros que obtém a nota máxima, mesmo que não 

                                                 
23Sobre novo mecanismo de transparência: 
PREFEITURA de Niterói adota novas medidas de Controle e Transparência. Prefeitura de Niterói, 
dezembro 2018. Disponível em: 
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5606:2018-12-17-19-39-
22. Acesso em: 21 dez. 2019. 
Sobre prisão do Prefeito Rodrigo Neves: 
PREFEITO de Niterói Rodrigo Neves é preso em desdobramento da Lava Jato. Extra, dezembro 2018. 
Disponível em:https://extra.globo.com/noticias/brasil/prefeito-de-niteroi-rodrigo-neves-preso-em-
desdobramento-da-lava-jato-23293948.html. Acesso em: 25 abr. 2019. 
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possuam uma gestão de documentos efetiva e nem arquivos municipais 

institucionalizados, assim como a cidade de Niterói.  

Sabendo que o Arquivo, como instrumento de gestão pública é um pressuposto 

da transparência administrativa, é questionável que a mesma exista sem que haja uma 

gestão de documentos eficiente, arquivos organizados e o arquivo municipal 

institucionalizado, configurando uma política arquivística. Nesta questão, sabe-se que a 

cidade de Niterói, infelizmente não é pioneira. 
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6 OS ARQUIVOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI: 
CONTRIBUIÇÕES PARA UMA POLÍTICA PÚBLICA 
 

Difundir o conhecimento significa compartilhar e democratizar o poder. 
Restringi-lo, por sua vez, resulta na concentração do poder nas mãos daqueles 

que detêm o acesso às informações. 
  

Veet Vivarta e Paula Martins (2009) 
 
 

Esta seção apresenta os estudos de identificação dos arquivos do Poder 

Executivo do município de Niterói abordando os resultados obtidos, incluindo as 

negativas de respostas das secretarias e a análise dos dados, em relação ao pedidos de 

informação. 

 

6.1 Pesquisa de campo 
 

Os dados a seguir representam a coleta da pesquisa, obtida através do 

preenchimento do “Questionário de Identificação dos Arquivos do Poder Executivo do 

Município de Niterói”. Para facilitar o entendimento, os resultados seguem a ordem das 

áreas do questionário, que foram descritas na metodologia. 

 

I. Identificação dos órgãos 
 
 

Após o contato inicial descrito na sessão anterior, de um universo de vinte e uma 

(21) secretarias, que representam o Poder Executivo de Niterói, foram obtidas seis (6) 

respostas. A tabelas 2 e 3 abaixo descrevem por nome do órgão, regulamentação das 

atividades, data de preenchimento do questionário, a forma como os questionários 

foram respondidos e se houve ou não, contato com o conjunto de documentos que está 

sob guarda. 
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ÓRGÃOS 

 
REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Secretaria Municipal de 
Administração (SMA) 

Lei Municipal n. 1.565 de 30 de dezembro de 
1996 

Secretaria Municipal de Fazenda 
(SMF) 

Lei Municipal n. 1.565 de 30 de dezembro de 
1996 

Secretaria Municipal de Idosos 
(SMID) 

Lei Municipal n.  3150 de 10 de julho de 2015 

Secretaria Municipal de Ordem 
Pública (SEOP) 

Decreto n. 11.331 de 01 de janeiro de 2013 

Secretaria Municipal de Defesa 
do Consumidor (SDC) 

Lei Municipal n. 2.640 de 30 de abril de 2009 

Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Mobilidade Urbana 
(SMU) 

Lei Municipal n. 1.565 de 30 de dezembro de 

1996, Decreto n. 11.331 de 01 de janeiro de 2013 

e Lei n. 3.022 de 21 de março de 2013 

Tabela 2: Identificação das secretarias e regulamentação de suas atividades. Fonte: Elaborada 
pela  autora. 
 

 
 
ÓRGÃOS 

 
 
PREENCHIMENTO 

 
 

FORMA  

 
CONTATO COM OS 

DOCUMENTOS  

 
 

LOCALIZAÇÃO 
SMA 23/10/2018 Pessoalment

e 
Sim Centro 

SMF 23/10/2018 Via e-mail Não Centro 

SMID 24/10/2018 Pessoalment
e 

Sim Centro 

SEOP 19/11/2018 Pessoalment
e 

Sim Barreto 

SDC 06/12/2018 Pessoalment
e 

Sim Centro 

SMU 11/01/2019 Pessoalment

e 

Não Centro 

Tabela 3: Identificação das secretarias, data e forma de preenchimento do questionário e contato 
com os documentos. Fonte: Elaborada pela autora.  
 

Observando a tabela 3, tem-se 05 respostas que foram obtidas através de visitas 

e 01 por e-mail. Sendo que desse total, em 04 secretarias houve contato com os 

documentos do órgão. Na SMU, apesar de o questionário ter sido respondido 

pessoalmente, o acesso à eles não foi permitido. Sobre a localização das secretarias, a 

maioria representada por 83 % está localizada no bairro Centro, que é o mesmo dos dois 

prédios administrativos principais onde funcionam a Prefeitura Municipal (sede da Rua 

da Conceição, 100, conhecida como “Prefeitura Velha” e Rua Visconde de Sepetiba, 
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789, conhecida como “Prefeitura Nova”). Porém, apenas duas secretarias estão 

localizadas nesses prédios (SMF no primeiro endereço e SMU no segundo), as demais 

estão em outros prédios no centro da cidade. A SEOP é a mais afastada, ficando 

aproximadamente 4 km distante desses dois prédios da Prefeitura, pois funciona na 

Cidade da Ordem Pública inaugurada em 2016 local que abriga também a Guarda 

Municipal e o Departamento de Fiscalização de Posturas.24 

Em relação ao universo total da pesquisa, que compreende 21 secretarias, apenas 

06 responderam ao questionário, totalizando uma amostra de 28,6 %. Porém, se for 

analisado que desse percentual, 03 secretarias representam outras 06 que são as mais 

demandadas pela LAI, tem-se um percentual de 50%. Para fins explicativos, segue a 

tabela com de comparação dos órgãos mais demandados pela LAI e os que responderam 

à pesquisa (ambos em destaque). 
 

ÓRGÃOS MAIS DEMANDADOS DE 

ACORDO COM OS RELATÓRIOS 

ANUAIS DA LAI EM NITERÓI (2014-

2015, 2016 E 2017)25 

 

ÓRGÃOS QUE RESPONDERAM 

À PESQUISA 

SMF SMA 

SMA SMF 

SEPLAG SMID 

SASDH SEOP 

SECONSER SDC 

SMU SMU 

Tabela 4:Comparação entre as secretarias mais demandadas pela LAI e as 
secretarias que responderam à pesquisa. Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Os dados sobre o cargo e a formação dos entrevistados estão descritos na tabela 

5, assim como o tempo de atividade dos mesmos na Prefeitura, que estão descritos no 

gráfico 1. 

                                                 
24 De acordo com notícia publicada no site da Prefeitura de Niterói sobre a inauguração da Cidade da 
Ordem Pública no aniversário de 443 anos da cidade de Niterói. Disponível em: 
http://www.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4397:2016-11-23-11-32-
39.Acesso em: 08 mar. 19. 
25Secretarias mais demandadas pela LAI de acordo com os Relatórios Anuais da Lei de Acesso à 
informação disponíveis em: http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-
transparencia/main/outras_informacoes. Acesso em: 12 dez. 2018. 
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CARGO  

 

FORMAÇÃO 

TEMPO DE 

ATIVIDADE EM 

ANOS 

Agente Administrativo (SMA) Ensino Superior Incompleto 
em Engenharia Mecânica 

35 

Coordenador (SMF) Ensino Superior 
Incompleto* 

21 

Subsecretário (SMID) Ensino Superior Completo 
em Publicidade e Direito 

1,3 

Diretor de Ensino e Pesquisa 
(SEOP) 

Especialização em Gestão 
de Processos Educativos 

3 

Assessor I (SDC) Ensino Superior Completo 
em Direito 

3,5 

Assessor B (SMU) Ensino Superior Completo 
em Arquivologia 

1,8 

*Curso não informado 
Tabela 5: Cargo, formação e tempo de atividade dos funcionários da Prefeitura que 
responderam ao questionário. Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Observa-se pela tabela 5 que apenas um dos funcionários que responderam ao 

questionário possui formação em Arquivologia, apesar deste cargo não estar presente no 

Plano de cargos e carreiras da Prefeitura. 

 

II. Arquivo 

 

      Esta área trata dos dados relacionados as seguintes áreas do questionário: a 

natureza do acervo, a preservação e a conservação dos documentos e aos recursos 

humanos e tecnológicos. 

 

1. Natureza do acervo 

 

1.1 Tipo de acervo 

Sobre os tipos de acervo que estão sob a guarda dos órgãos que responderam ao 

questionário, pode-se observar o seguinte de acordo com o gráfico 1: 
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   Gráfico 1: Natureza do acervo- Tipo de acervo sob guarda das secretarias. Fonte: Elaborado   
pela autora. 

 
 Nas respostas fornecidas pelas secretarias, todas as secretarias abrigam todos os 

tipos de acervo, apenas a SMU alega não ter sob guarda documentos permanentes, pois 

os envia para o serviço de arquivo da SMA. 

 

1.2 Datas-limites 

 

 As datas-limites dos acervos correspondem a data do documento mais antigo 

que a secretaria abriga até o mais atual. Considerando todas as secretarias, o documento 

mais antigo data de 1850- até o mais recente 2018, ano da coleta de dados. De uma 

maneira mais detalhada, tem-se na tabela 6, as datas-limites indicadas pelas secretarias. 

 

ÓRGÃOS DATAS-LIMITES 

SMA 1850-2018 

SMF 1996-2018 

SMID 2015-2018 

SEOP 2013-2018 

SDC 2015-2018 

SMU 2012-2018 

Tabela 6: Datas-limites dos documentos das secretarias. Fonte: Elaborada pela autora.  
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1.3 Situação de tratamento técnicos dos documentos 
  
 
 A organização dos documentos reflete a maneira como uma instituição trata 

tecnicamente com seus documentos. Assim, a metade das secretarias relatou uma 

organização parcial dos documentos e na outra metade, os documentos encontram-se 

totalmente organizados. O resultado obtido está representado abaixo, no gráfico 2. É 

importante esclarecer que a percepção de organização relatada neste trabalho, diz 

respeito ao que cada secretaria. As informações aqui apresentadas foram dadas pelas 

secretarias. 

 

 
     
 Gráfico 2: Situação de tratamento técnicos dos documentos. Fonte: Elaborado pela autora.  
 
 
 

1.4 Tipos de documentos 

 

Os tipos de documentos que estão sob a guarda das secretaria são variados. 

Algumas situações valem a pena ser citadas. A SMA relatou que guarda toda o conjunto 

de documentos da administração produzida pela municipal direta e indireta. Já a SEOP 

informou que a Diretoria de Ensino guarda toda a documentação produzida sobre ensino 

e pesquisa, além de documentação relacionada aos concursos públicos da Guarda 

Municipal. De um modo geral, os documentos mais citados pelas secretarias foram: 

Atestados de óbitos dos cemitérios municipais, Clipping, Comunicações Internas (CI’s), 

Diários oficiais, Documentos de eventos, Folhas de Pontos, Guias de 

Remessa/Transferência, Legislações, Ofícios, Pastas funcionais, Plantas, Processos 

Organizado 
parcialmente

50%

Organizado 
totalmente

50%

Outros
0%

Não organizado
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Administrativos, Requerimentos. Observa-se que, o Processo administrativo é o tipo de 

documento que está mais presente, totalizando 22 %, em seguida, os ofícios com 13% e 

as guias de remessa com 9%. Os dados estão descritos no gráfico 3 e na tabela 7. 

 

 
Gráfico 3: Documentos que estão sob guarda nas secretarias. Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

DOCUMENTOS 
 

PORCENTAGEM 

Atestados de óbitos dos 

cemitérios municipais 

 
4% 

Clipping 4% 

Comunicação Interna 13% 

Diários oficiais 4% 

Documentos de eventos 4% 

Folhas de Pontos 4% 

Guias de Remessa/Transferência 9% 

Legislações 4% 

Ofícios 13% 

Pastas funcionais 9% 

Plantas 4% 

Processos Administrativos 22% 

Requerimentos 4% 

Tabela 7: Relação dos tipos de documentos e porcentagem dos mesmos nas secretarias. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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2. Preservação e conservação de documentos 
 
Nesta parte do questionário serão analisados dados de armazenagem, ambiente 

de guarda, estado de conservação e outros. Seguem os resultados. 

 

2.1 Armazenagem dos documentos 

 

Em relação a armazenagem dos documentos, observa-se que, de acordo com o 

gráfico 4, a maior porcentagem refere-se as caixas de papelão e as pastas suspensas (5 

secretarias- 83,3%). A porcentagem das caixas polionda ficaram em 33,3% (2 

secretarias), assim como os fichários. Outra porcentagem que chama atenção é a 

armazenagem digital, representado por 33, 3% (2 secretarias).  

Neste aspecto, algumas secretarias informaram praticam digitalização de 

documentos que são armazenados em HD’s e pen-drives.  

 
 

 
Gráfico 4: Armazenagem de documentos nas secretarias. Fonte: Elaborado pela 
autora. 
 
 

2.2 Acesso ao ambiente de guarda e pessoal autorizado 

 

Nesta parte do questionário, a metade das secretarias informou que o acesso é 

restrito aos funcionários e pessoas autorizadas e a outra metade informou que o acesso 

não é restrito. Isso representa um risco, pois mesmo que a informação tenha um caráter 

público, pode haver um desvio de informações que ainda precisam ser analisadas ou até 
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destruição das mesmas, considerando que qualquer pessoa pode entrar no ambiente 

onde os documentos da secretaria se encontram. 

 

2.3 Prevenção e combate a insetos e roedores e estado de conservação dos 

documentos 

 

Sobre a prevenção e combate aos insetos e roedores, todas as secretarias relatam 

que existe esse controle, que é feito em todos os setores pela Prefeitura. Já sobre o 

estado de conservação de documentos, em uma escala de Ótimo/Bom/Ruim/Péssimo, 

metade (50%) relatou que os documentos estão em ótimo estado e a outra metade 

relatou bom estado. 

Sobre a ocorrência de eventualidades nas secretarias, como alagamentos e 

incêndios, esta questão foi confirmada por 33,3%, representada por 2 secretarias. Uma 

delas é a SMA, que relatou um grande alagamento que houve na Estação de Tratamento 

em 2011 e que afetou os documentos que estão neste local26 A outra eventualidade foi 

informada pela SMU, porém trata-se do incêndio que ocorreu em uma das sedes da 

Prefeitura de Niterói em janeiro de 2014. Os documentos só não foram afetados, pois 

localizavam-se em andares distintos. 27 

Em relação a recuperação dos documentos afetados por eventualidades, a única 

que relatou essa condição foi a SMA, que disse ter recuperado os documentos que 

foram afetados pelo alagamento já citado. 

 

2.4 Mecanismos de prevenção de incêndio 

 

Dos mecanismos de prevenção de incêndio nas secretarias e que foram citados 

na pesquisa, todas citaram a presença de extintores. Somente a SMID que, além dos 

extintores, citou a presença de mangueiras. Em caso de sinistro, os extintores são única 

opção desses locais. O resultado está no gráfico 5 a seguir, com as demais opções. 

                                                 
26Notícia sobre o rompimento da parede da estação de tratamento de esgotos que ocorreu em abril de 
2011, onde cerca de 6 milhões de litros de esgotos tratados invadiram as ruas e deixaram oito feridos. 
Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/parede-de-estacao-de-tratamento-de-esgoto-rompe-
em-niteroi-fere-pedestres-1611074.html. Acesso em: 09 mar. 2019. 
27 Notícia sobre o incêndio na Prefeitura de Niterói em janeiro de 2014. Disponível em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/apos-incendio-expediente-na-sede-administrativa-da-
prefeitura-de-niteroi-e-suspenso-93tuo2crg6jwaz3fm6wbdikwe/. Acesso em: 09 mar. 2019. 
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Gráfico 5: Mecanismos de prevenção de incêndio presentes nas secretarias. Fonte: Elaborado 
pela autora. 
 

2.5 Total de salas que estão disponíveis para a guarda do acervo e 

adequação do espaço para a guarda e conservação dos documentos 
 

Em relação ao espaço onde os documentos estão armazenados, a secretaria que 

mais tem problemas aparentes é a SMA. Como esta secretaria armazena a grande 

maioria dos documentos de toda a Prefeitura e das demais secretarias, fazendo as vezes 

de um Arquivo Municipal, os dois galpões disponíveis estão superlotados e sem 

perspectiva de aumento de espaço. Muitos documentos e caixas ficam espalhados, pois 

não há estantes disponíveis.  Nas outras secretarias, a maioria se encontra no espaço 

onde funciona a parte administrativa. Onde foi possível ver os documentos, percebeu-se 

que existe uma quantidade bem inferior do que a encontrada na SMA, logo, estão em 

uma situação menos pior. Mesmo assim, não há uma sala reservada para a guarda dos 

documentos, o que aumenta o risco de extravios, perdas e de falta de organização dos 

mesmos. Isso se repete na SMID, SMU, e SEOP. Em relação a SDC, existe uma sala 

onde se armazenam os documentos. Sobre a SMF, como as respostas foram 

disponibilizadas via e-mail, foi informado que existem duas salas, porém não se tem 

conhecimento se são exclusivas de documentos ou se funcionam junto a parte 

administrativa. Seguem as respostas na tabela 8. 
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SECRETARIAS SMID e SDC SMA e SMF SEOP SMU 

SALAS 
DISPONÍVEIS 

1 2 4 5 

Tabela 8: Secretarias e quantidade de salas disponíveis para guarda de documentos. Fonte: 
Elaborada pela autora. 
 
 
 Em relação a adequação do espaço para a guarda dos documentos, as 

considerações são bem parecidas com que o foi dito anteriormente, porém com algumas 

informações mais detalhadas. Das secretarias que participaram da pesquisa, 4 (66.6%) 

alegaram que o espaço não é adequado para guarda dos documentos pelos mais variados 

motivos. A SMA relatou riscos de alagamento, incêndio devido as fiações expostas e 

muita umidade. Já SMID alegou que o espaço não é adequado, pois os documentos 

dividem o mesmo ambiente com a parte administrativa. A SMU relatou que a variação 

térmica é um problema para os documentos, pois existem setores refrigerados e outros 

não. Foi citada também a má armazenagem das plantas que a secretaria possui, porém 

foi utilizada como justificativa a falta de recursos. Sobre a existência de outros materiais 

no mesmo espaço onde ficam os documentos, a resposta é apenas uma confirmação do 

que já foi dito anteriormente. Como a maioria das secretarias não dispõe de um local 

reservado para seus documentos, os mesmos dividem espaço com outros materiais, o 

que foi informado por 4 secretarias (66,6 %). São, em sua maioria materiais de 

escritório como; cadeiras, mesas, computadores e armários. Na SMA, apesar de o 

funcionário relatar que não existiam outros materiais no espaço de guarda de 

documentos, foi localizada uma cozinha na parte interna de um dos galpões, muito 

próxima aos documentos, além de equipamentos diversos como microondas, fogões à 

gás, botijões, materiais de limpeza, panelas e etc. 
 

 

3 Recursos tecnológicos 

  

 Este item diz respeito aos recursos tecnológicos disponíveis nas secretarias, 

assim como procedimentos de digitalização como a existência de softwares para gestão 

e recuperação de documentos 
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3.1 Sobre a quantidade de computadores, impressoras e scanners e outros 

equipamentos disponíveis na secretaria, além de acesso à Internet 

 

 Os resultados obtidos estão compilados na Tabela 9. É importante salientar que, 

os dados coletados da SMA dizem respeito somente ao serviço de Arquivo da secretaria 

e não da secretaria como um todo. O serviço de Arquivo da SMA e a parte 

administrativa ficam em endereços distintos. Em relação a SMF, como os dados foram 

obtidos via e-mail, não se pode confirmar se os dados são relativos a toda a secretaria ou 

somente ao seu serviço de arquivo. Sobre SMID, os dados são relacionados a secretaria 

como um todo. Na SEOP, os dados foram coletados na Diretoria de Ensino e Pesquisa, 

por tanto não dizem respeito a toda a secretaria. Os dados fornecidos pela SDC e pela 

SMU são referentes a secretaria como um todo. Assim, observa-se que no tocante a 

questão tecnológica, com base nesses dados, pode-se dizer que a SMU é que tem mais 

infraestrutura de equipamentos. 

 

SECRETARIAS SMA SMF SMID SEOP SDC SMU 

COMPUTADORES 03 01 05 07 10 73 

IMPRESSORAS 01 01 01 02 01 12 

SCANNERS 01 0 01 02 01 7 

OUTROS 
EQUIPAMENTOS 

Não  Não 
respondeu 

Não  03 
Projetores 
multimídia 

Não 01 
Impressora 

Plotter e 
01 

Servidor 
ACESSO À 
INTERNET 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tabela 9: Recursos tecnológicos das secretarias. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 3.2 Procedimentos e critérios de digitalização e softwares de gestão e 

recuperação de documentos 

 

 Sobre documentos digitalizados ou em processo de digitalização, 83,3 %, o que 

representa 05 secretarias que informaram que existem documentos nesta situação. Os 

critérios utilizados para esse procedimento indicados no questionário foram: 

preservação, substituição e acesso. O resultado está expresso no gráfico 6, abaixo. 
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Gráfico 6: Critérios de digitalização de documentos informados pelas secretarias. Fonte: 
Elaborado pela autora. 
 
 Sendo assim, das 06 secretarias que participaram da pesquisa, 04 indicaram a 

preservação como critério, já 03 indicaram a substituição e 05 o acesso. É importante 

salientar que nesse item era possível, por parte de quem estava respondendo, indicar 

mais de um critério. Tanto que, é possível observar que quase todas as secretarias 

escolheram um ou mais critérios. Todas as secretarias que possuem documentos 

digitalizados, informaram que é realizado o backup. Somente a SMID não realiza esse 

procedimento, pois não possui documentos digitalizados. 

 Sobre a utilização de programas para gestão de documentos ou procedimentos 

arquivísticos, 66,6%, representadas por 05 secretarias, disseram que não possuem. As 

outras duas secretarias que informaram a utilização de programas são a SMA, que citou 

o M-FILES (GED)28, utilizado apenas em um projeto recente de digitalização de pastas 

                                                 
28 Sobre o M-FILES(GED): É um programa desenvolvido pela empresa IBSDocs, que “é uma premiada 
provedora de soluções de gestão da informação e processos, baseada em plataformas aderentes a 
empresas de qualquer segmento, desafios departamentais ou número de usuários. Toda a equipe possui 
mais de 20 anos de experiência e é especializada em melhoria de processos de negócios (BPO), aumento 
de produtividade, automação, fluxo de trabalho, desenvolvimento e consultoria. A solução principal é o 
M-Files. O M-Files é a ferramenta definitiva para encontrar, compartilhar e proteger documentos, até 
mesmo para indústrias altamente regulamentadas.” Já o M-FILES aplica-se na “gestão de informações 
empresariais (EIM) melhoram e simplificam a forma como as empresas gerenciam documentos e outras 
informações para que se tornem mais produtivas, mais eficientes e mantenham a conformidade. O M-
Files elimina silos de informações e fornece acesso rápido e fácil ao conteúdo certo a partir de qualquer 
sistema ou dispositivo”. O site da empresa também disponibiliza os serviços que são oferecidos como: 
Gestão de processos de negócio, Gestão de ciclo de vida de contratos, Gestão de Ciclo de vida do 
documento, Gestão arquivística, GED- gerenciamento eletrônico de documentos, Gestão de documentos 
para RH, Gestão de documentos, comprovantes, contas e fluxos de informação, Matriz de Classificação 
Documental e Políticas de Gestão Documental. Disponível em: https://ibsdocs.com.br/softwares/m-files/. 
Acesso em: 11 mar. 2019. 
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funcionais29, e a SMU que citou o E-cidade30. Sobre o E-cidade, apenas uma secretaria 

o citou, mas é importante informar que esse software é utilizado pela Prefeitura e está 

relacionado com a tramitação de processos administrativos do município. 

 Sobre sistemas de recuperação de informações, foi citado novamente o E- 

cidade, porém dessa vez apenas pela SMA, logo 83,3 % das secretarias não o 

reconheceram como um sistema de recuperação de informações, apesar de o mesmo 

servir para consulta de andamento dos processos. 

 

4 Recursos Humanos 

 

 Neste item são quantificados os funcionários de cada secretaria e o grau de 

instrução dos mesmos. No caso daqueles que possuem nível superior, tentou-se 

identificar o curso. 

 Na tabela 10 ressalta-se que, os dados das seguintes secretarias: SMA, SMF e 

SEOP refletem a quantidade de funcionários de apenas alguns setores, não da secretaria 

como um todo. Já a tabela 11 identifica os cursos dos funcionários que possuem nível 

superior, apenas a SMF e a SMU não disponibilizaram os cursos A tabela 12 quantifica 

os servidores, os terceirizados, os que possuem cargos em comissão e os estagiários de 

cada secretaria. Neste item, apenas a SMF não disponibilizou essa informação. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Reportagem sobre digitalização das pastas funcionais- FABIANO Gonçalves fica em secretaria. O 
Fluminense, abril 2018. Disponível em: http://www.ofluminense.com.br/en/pol%C3%ADtica/fabiano-
gon%C3%A7alves-fica-em-secretaria. Acesso em 24 nov. 2018. 
30 O E- cidade é um software público que “destina-se a informatizar a gestão dos Municípios Brasileiros 
de forma integrada. Esta informatização contempla a integração entre os entes municipais: Prefeitura 
Municipal, Câmara Municipal, Autarquias, Fundações e outros. A economia de recursos é somente uma 
das vantagens na adoção do e-cidade, além da liberdade de escolha dos fornecedores e garantia de 
continuidade do sistema, uma vez apoiado pelo Ministério do Planejamento. O software público e-cidade 
propõe-se realizar uma abordagem completa para a gestão pública municipal. [...] é composta dos 
seguintes módulos: Módulo Educação, Módulo Saúde, Módulo Financeiro, Módulo Patrimonial, Módulo 
Cidadão, Módulo Gestor, Módulo Recursos Humanos, Módulo BI, Módulo Geoprocessamento”. Para o 
público externo é possível a consulta de processos administrativos que tramitam pela Prefeitura através do 
link: http://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/servicos/consulta-processo/. Acesso em: 11 mar. 2019. 
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SECRETARIAS SMID SMA SMF SEOP SDC SMU 

TOTAL DE 

FUNCIONÁRIOS 
18 29 03 06 14 121 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 
- 16 - - - 01 

ENSINO 

MÉDIO 
13 10 01 - 09 34 

ENSINO 

SUPERIOR 
05 03 02 06 05 86 

Tabela 10: Quantidade de funcionários e grau de instrução por secretaria. Fonte: Elaborada 
pela autora. 
 
 
SECRETARIAS SMID SMA SM

F 
SEOP SDC SMU 

 
ENSINO 

SUPERIOR 
        CURSOS 

Direito 

Administração 

Economia 

Psicologia 

Engenharia

-Mecânica 

Direito 

- Educação 

Segurança 

Pública 

Direito 

Direito 

Jornalismo 

- 

Tabela 11: Cursos dos funcionários de nível superior informados pelas secretarias. Fonte: 
Elaborado pela autora. 
 

SECRETARIAS SMID SMA SMF SEOP SDC SMU 

TOTAL DE 
FUNCIONÁRIOS 

18 29 03 06 14 121 

SERVIDORES 18 26 - 04 14 54 

TERCEIRIZADOS - 03 - 02 - 4 

CARGOS EM 
COMISSÃO 

- - - - - 44 

ESTAGIÁRIOS - - - - - 19 

Tabela 12: Funcionários das secretarias. Fonte: Elaborado pela autora. 
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III. Gestão de documentos 

 

 Nesta seção são apresentados os dados coletados referentes aos procedimentos 

técnicos identificados nas secretarias dentre eles: o registro dos documentos, a 

classificação, a avalição, a eliminação, o recolhimento, a transferência e o empréstimo 

de documentos.  

 

1. Registro de documentos 

 

 Em relação à forma utilizada para a entrada de documentos nas secretarias, 

elaborou-se a tabela 13 abaixo, a fim de melhor entendimento. Apesar da Prefeitura 

disponibilizar o software E-cidade, já citado no item anterior, observa-se que algumas 

secretarias ainda utilizam a forma manual como registro de documentos. 

  
SECRETARIAS SMID SMA SMF SEOP SDC SMU 

MANUAL  X  X  X 

E-CIDADE X  X X X X 

Tabela 13: Forma de registro de entrada de documentos da secretaria. Fonte: Elaborado pela 
autora. 
 

 Assim das 06 secretarias participantes, 03 delas, o que representa 50% ainda 

utilizam a forma manual para registrar os documentos que chegam à secretaria. Em 

relação a esse dado, a única que ainda utiliza somente a forma manual é a SMA. É 

importante lembrar que como se trata do serviço de arquivo dessa secretaria e não a 

secretaria como um todo, não é possível afirmar se a parte administrativa utiliza o 

software ou não. O serviço de Arquivo da SMA aparentemente caracteriza-se por 

receber mais os documentos das demais secretarias, como já foi dito. Desse total, duas 

secretarias utilizam concomitantemente o software E- cidade: SEOP e SMU. As 

secretarias que utilizam exclusivamente o software representam também 50% das 

secretarias. Assim 05 secretarias estão utilizando o e-cidade, representando 83,3% do 

total. 
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2. Sobre plano de classificação, avaliação e eliminação de documentos. 

 

 Os dados as seguir, apresentados na tabela 14, apresentam de maneira resumida 

os resultados obtidos sobre a existência das seguintes atividades. 

 Em relação ao plano de classificação 83,3% das secretarias, representado por 05 

delas, disseram que não possuem e citaram como forma de classificar os documentos, o 

software E-cidade, que classificaria numericamente ou de acordo com o status do 

processo administrativo: se está arquivado ou se for um processo de compra, que está 

pago, por exemplo. Percebe-se então, o desconhecimento das secretarias sobre o que 

seria efetivamente um plano de classificação de documentos31. A SEOP foi a única 

secretaria que informou que teria um plano de classificação. A mesma mencionou que 

os documentos da Coordenadoria Municipal de Inteligência são classificados de acordo 

com o sigilo, porém entende-se que não se trata de um plano em si, mas uma 

classificação para documentos específicos32. 

 Sobre avaliação de documentos, a SMA citou que existe uma Comissão de 

Avaliação nomeada pelo Secretaria que faz a avaliação dos documentos para posterior 

eliminação. Porém não foi informado qual a última data de avaliação. 

 Em relação a eliminação de documentos apenas duas secretarias relatam que já 

eliminaram documentos e houve publicação no Diário Oficial do Município, a SMA e a 

SMF. As secretarias não informaram quando foi feita a última eliminação e não existe 

uma tabela oficial e temporalidade de documentos. Não foi possível localizar nenhum 

exemplo de termo de eliminação de documentos, pois o site que dá acesso as 

publicações do Diário Oficial do Município de Niterói só permite a busca pela data 

exata. Não existe a possibilidade de buscas por assuntos, órgãos ou palavras-chaves. 

(Ver figura 9 abaixo). 

                                                 
31 De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE), o Plano de 
Classificação é o “esquema de distribuição de documentos em documentos classes, de classes acordo com 
métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas e funções de uma 
instituição e da análise do arquivo por ela produzido. Expressão geralmente adotada em arquivos 
correntes”. (2005, p. 132). 
32 Ainda de acordo com o DIBRATE existem três possíveis definições para classificação de documentos:  
1 Organização dos documentos de um documentos arquivo, de coleção acordo com um plano de 
classificação, classificação ou código de classificação ou quadro de arranjo; 
2 Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto sob a qual sejam 
recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos; 
3 Atribuição a documentos, ou às informações neles contidas, de graus de sigilo, conforme legislação 
específica. Também chamada classificação de segurança. Ver também classificação, documento 
classificado e documento sigiloso. (2005, p. 49). 
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PROCEDIMENTOS 

DE GESTÃO DE 
DOCUMENTOS 

PLANO DE 
CLASSIFICAÇÃO 

AVALIAÇÃO 
DE 

DOCUMENTOS 

ELIMINAÇÃO 
DE 

DOCUMENTOS 
SIM 16,7% 16,7% 33,3% 

NÃO 83.3% 83,3% 66,7% 

Tabela 14: Procedimentos de gestão de documentos informados pelas secretarias. Fonte: 
Elaborado pela autora. 
 
 

 
Figura 9: Página de busca do Diário Oficial do Município de Niterói. Fonte: 
http://www.niteroi.rj.gov.br/do.html. Acesso em: 13 mar. 2019. 
 

3. Relação das demais secretarias com o serviço de Arquivo da Secretaria de 
Administração/Arquivo Geral da Prefeitura 

 
Como já foi dito anteriormente, o serviço de Arquivo da SMA, em sua função e 

características, funcionaria como um Arquivo Municipal, pois ele não guarda apenas 

documentos relativos a esta secretaria, mas de todos os órgãos da Prefeitura, porém o 

mesmo não é institucionalizado. Em algumas secretarias ele é identificado como 

Arquivo Geral da Prefeitura ou como um simples depósito para onde enviam os 

documentos que já não têm mais funções administrativas ou até mesmo espaço físico 

para serem armazenados. Já em outras secretarias, que provém de espaço físico, não 

sabem da sua existência. Tendo conhecimento desta informação, foram feitas algumas 

perguntas em relação a este setor para saber que tipo de relação existe entre os órgãos da 

Prefeitura e este serviço de Arquivo. Em relação a frequência de transferência de 
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documentos para este setor. Como o alvo dessas perguntas era o próprio serviço de 

Arquivo da SMA, o mesmo foi excluído dos resultados apresentados no gráfico. Para 

fins informativos, o setor disse que recebe documentos diariamente. A SMF informou 

que transfere diariamente documento para seu próprio Arquivo. Assim, tem-se 80% das 

secretarias que não enviam seus documentos para esse setor e apenas uma, 20%, que 

envia mensalmente (SMU). Os motivos citados pelas secretarias para não enviar seus 

documentos à SMA são por possuírem arquivo próprio e espaço físico suficiente. 

 

 
Gráfico 7: Frequência de envio de documentos para o serviço de Arquivo da secretaria de 
Administração/ Arquivo Geral da Prefeitura. Fonte: Elaborado pela autora. 
  

 Sobre a responsabilidade de recolhimento e transferência de documentos, a 

SMU, que foi a única que informou que envia documentos ao serviço de Arquivo da 

SMA, disse que não é o setor que faz esses procedimentos, cabe a própria SMU enviá-

los.  

Sobre a possibilidade de empréstimos de documentos que estão sob a guarda do 

serviço de Arquivo da SMA a outras secretarias, foi informado por este setor que o 

pesquisador precisa ir pessoalmente ao local para retirar o documento ou para fazer uma 

consulta. Já a SMU informou que para realizar algum empréstimo de documentos que 

estejam no serviço de Arquivo da SMA, é preciso solicitar via processo administrativo. 

Percebe-se então, um desencontro de informações. As demais secretarias alegam nunca 

ter solicitado empréstimo de documentos ao serviço de Arquivo da SMA.  
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Quando questionou-se as secretarias sobre o oferecimento de outros serviços, 

além de empréstimos de documentos, pelo serviço de Arquivo da SMA, todas 

responderam que não (5 secretarias, excluindo a própria SMA). Já o serviço de Arquivo 

da SMA, respondeu que oferece outros serviços como: consulta e cópia de documentos, 

pesquisas e um serviço bem recorrente atualmente, que é a disponibilização de cópias de 

atestados de óbito dos cemitérios municipais, quando os mesmos não são localizados 

nos seus cartórios de origem. O responsável pelo setor informou que esse tipo de 

serviço têm crescido muito por conta dos pedido de nacionalidade para outros países por 

filhos, netos e outros pessoas que possuem graus de parentescos com estrangeiros que 

vieram morar no país e também na cidade de Niterói há muitos anos.  

   

 IV. Acesso à informação 

 

Neste item do questionário foram feitas 03 perguntas relacionadas a pedidos de 

informação pela LAI. A primeira “Já recebeu alguma solicitação de informação pela Lei 

de Acesso à Informação?” obteve a seguinte porcentagem de respostas, que está no 

gráfico 8. 

 

 
Gráfico 8: Porcentagem de secretarias que receberam ou não, pedidos de informação 
pela LAI. Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Assim, 66, 7%, representado por 04 secretarias, informaram que não receberam 

pedidos de informação pela LAI. As secretarias são: serviço de Arquivo da SMA, 

SMID, SDC e SMF. Observa-se uma discrepância de informações, visto que a SMF, por 

exemplo, aparece nos Relatórios Anuais da Lei de Acesso à Informação, como uma das 
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secretarias mais demandadas, como também foi expresso na tabela 4 do presente 

trabalho. Desta maneira, não é possível saber se foi algum de tipo de desconhecimento 

da pessoa que respondeu ao questionário ou se a mesma pode ter entendido que foi uma 

pergunta de cunho pessoal e não direcionada à secretaria. A secretaria se opôs a 

responder o questionário pessoalmente ou via telefone e não demostrou dúvidas em 

relação ao mesmo, apesar de ter sido deixado claro que haveria disponibilidade de 

auxílio, caso julgassem necessário. Outra questão que também foi levantada nesta 

análise de dados e que tem relação com o resultado do gráfico 8, foi o quantitativo de 

funcionários da SMF, que estão expressos nas tabelas 10 e 12, Neles, informou-se que 

esta secretaria possui apenas 03 funcionários, o que gerou dúvidas, se referia-se a toda 

uma secretaria ou apenas a um setor de arquivo específico.  

Já o serviço de Arquivo, apesar de disponibilizar documentos para outras 

secretarias, informou que via LAI nunca havia respondido nenhuma solicitação. Logo, 

subtende-se que a parte administrativa da secretaria, que não fica no mesmo local de 

serviço de Arquivo respondem a essas solicitações, pois a SMA também é uma das 

secretarias que foi citada nas tabelas 10 e 12 deste trabalho. 

A segunda pergunta era relacionada com a primeira e trata-se da existência de 

um responsável pelo gerenciamento de pedidos de informação pela LAI. Segue a tabela 

15 com as respostas das secretarias. 

 

SECRETARIAS RESPONSÁVEL 

SMID Leonardo Fernandes Picanço 
SMA Não tem 
SMF Não respondeu 
SEOP CIM (Coordenação de Inteligência Municipal) 

SDC Renata da Costa Vieira Gusmão 
SMU Setor de Informática 

Tabela 15: Respostas das secretarias sobre a existência de um responsável pelos pedidos de 
informação pela LAI. Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Segundo informações que constam na Portaria n. 14/SEPLAG/2016, publicada 

no Diário Oficial do Município em 01 de setembro de 2016, os servidores designados 

para monitorar a aplicação da LAI no município como regulamenta a Lei 3084/2014, 
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estão expressos na tabela 16. Foram listados somente os responsáveis das secretarias 

que participaram da pesquisa para fins de comparação com a tabela 15.33 

 

SECRETARIAS RESPONSÁVEL 

SMID Leonardo Fernandes Picanço* 
SMA Brunna Salvador Valladão 
SMF Regina Maria Teixeira/Sandra Mara de Amorim 
SEOP Ivânia das Graças Martins 

SDC Renata da Costa Vieira Gusmão* 
SMU Maria Cristina Barbosa Gonçalves/Daniel Pitlik 

Tortato/Maurício Loyola Figueira  
Tabela 16: Responsáveis pela LAI, de acordo com Portaria n. 14/SEPLAG/ 2016, publicada no 
Diário Oficial do Município do Niterói em 01 de setembro de 2016 Fonte: Disponível em: 
http://www.niteroi.rj.gov.br/downloads/do/2016/09_Set/01.pdf. Acesso em: 17 mar. 2019.   

 

 Os nomes dos responsáveis que constam um *(asterisco) são aqueles que não 

foram, assim como as suas respectivas secretarias, indicados na portaria citada, 

disponibilizada no Diário Oficial do Município mas foram identificados com suas 

respectivas secretarias no Portal da Transparência do município na aba “Estrutura 

Organizacional da Prefeitura de Niterói” (http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Portal-da-

Transparencia/portal-da-transparencia.html.). 

 Comparando a tabela 15 com a tabela 16, observa-se mais uma vez a 

discrepância de informações fornecidas pelos participantes da pesquisa e das 

informações oficiais disponibilizadas pela Prefeitura. Evidencia-se o desconhecimento 

dos funcionários em relação a questões de transparência de informações no contexto da 

LAI no município. 

 Em relação a terceira pergunta sobre a acesso à informação, a mesma é 

direcionada ao papel do serviço de Arquivo da SMA, conhecido administrativamente 

como Arquivo Geral da Prefeitura, em relação as demais secretarias quando existem 

pedidos pela LAI: “Quando existe algum pedido de informação pela LAI, em que 

medida o arquivo geral é solicitado?”. Seguem as respostas na tabela 17. 

 
                                                 
33 Lista completa com os nomes dos órgãos da Prefeitura e com os respectivos servidores que têm a 
função de monitorar a aplicação da LAI, está disponível no Relatório Anual da Lei de Acesso à 
Informação de 2016, p. 17. Disponível em: http://transparencia.niteroi.rj.gov.br/Portal-da-
Transparencia/portal-da-transparencia.html. e em: 
http://www.niteroi.rj.gov.br/downloads/do/2016/09_Set/01.pdf. Acesso em: 17 mar. 2019. 
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SECRETARIAS RESPOSTAS 

SMID Nunca houve solicitação pela LAI. 
SMA Nunca recebeu pedidos de outras secretarias. 
SMF Se houver necessidade de informação constante em 

algum processo, o arquivo da Secretaria Municipal de 
Fazenda será consultado. 

SEOP Não solicita o Arquivo Geral. 

SDC Nunca receberam pedido pela LAI. 
SMU Solicitam somente no caso de haver alguma informação 

em processos que estejam no Arquivo Geral. 
Tabela 17: Respostas da secretarias em relação a solicitação ao serviço de Arquivo da SMA/ 
Arquivo Geral da Prefeitura sobre pedidos da LAI. Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 Comparando as respostas obtidas das secretarias participantes, a SMID 

realmente não aparece em nenhum dos três Relatórios Anuais da Lei de Acesso à 

Informação disponibilizados pela Prefeitura. Já o serviço de arquivo da SMA alega não 

ter recebido nenhum pedido específico dos órgãos da Prefeitura para atendimento da 

LAI, apesar da SMA configurar como uma das secretarias mais demandadas pela LAI. 

(Tabela 4). Através da resposta da SMF, compreende-se que eles possuem um arquivo 

próprio, por isso justificam que o utilizam. O mesmo ocorre com a SEOP, que não faz 

uso do serviço de arquivo da SMA/Arquivo Geral, pois como informou no Gráfico 7, 

não envia seus documentos à este setor.  A SDC informou nunca ter recebido pedidos 

de informação pela LAI, o que se confirma nos Relatórios Anuais da Lei de Acesso à 

Informação, pois a mesma não é citada. Já a SMU, como havia informado que envia 

seus documentos ao serviço de Arquivo da SMA, na tabela 4, eventualmente necessita 

de alguma informação de algum processo que esteja neste setor. 

 

V. Sugestões 

 

 Nesta área do questionário, foi perguntado às secretarias se havia algum serviço 

ou atividade que poderiam ser aprimoradas para um melhor atendimento ao cidadão e à 

administração municipal e qual (is) seria(m), caso houvesse. Das 06 secretarias, 04 

disseram que existem pontos a serem aperfeiçoados, já 02 secretarias disseram que não 

existem. Assim, as respostas seguem na tabela 18. 
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SECRETARIAS RESPOSTAS 
SMID Infraestrutura local para melhor atendimento ao cidadão e 

a administração municipal. Na época que disponibilizou 
as respostas, a secretaria estava de mudança para um local 
mais adequado. 

SMA Não existem serviços e nem atividades para serem 
aperfeiçoados. 

SMF Não existem serviços e nem atividades para serem 
aperfeiçoados. 

SEOP Acredita que apesar do município ser uma das cidades 
mais transparentes do país, precisa ser mais célere nas 
questões de acesso à informação. 

SDC Aprovação do Sistema Municipal de Defesa do 
Consumidor que está em tramitação que funcionaria como 
um Procon Municipal, já que não existe mais essa 
Instância a nível estadual na cidade de Niterói. 

SMU Criação de cargo de Arquivista para poder atender melhor 
as questões relacionadas aos documentos das secretarias. 
Agilizaria a busca e os acesso à informação. 

Tabela 18: Respostas da secretarias em relação ao aprimoramento de serviços ou atividades 
para um melhor atendimento ao cidadão e à administração municipal. Fonte: Elaborada pela 
autora. 
 

Observa-se que, apesar de esta ser uma questão subjetiva, sempre existem 

situações, serviços e atividades, que necessitam de melhorias. O próprio serviço de 

Arquivo da SMA carece dos mais variados tipos de assistências e intervenções, deste 

estruturais, gerenciais, administrativas e políticas, tanto para melhor atender a 

administração como um todo e principalmente ao cidadão. Já em relação a SMF, não há 

como fazer esse tipo de análise, pois as respostas foram enviadas por e-mail, o que 

impossibilita uma argumentação por parte da pesquisadora. Mesmo assim, é 

controverso a perfeição de um serviço ou atividade, principalmente relacionado ao setor 

público brasileiro. Enfim, têm-se as demais respostas das outras secretarias, todas 

pertinentes e que certamente, se forem executadas no futuro, serão de grande valia ao 

município de Niterói e ao  

 

 Apresentação das negativas das secretarias em relação ao pedido de pesquisa. 

 

Os dados a seguir são as respostas negativas das secretarias que não participaram 

da pesquisa. Os motivos são variados e vão desde a falta de um número de telefone e e-

mail para realizar o contato, até a justificativa de que não possuem documentos. Os 

dados estão compilados a seguir na tabela 1 
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SECRETARIAS JUSTIFICATIVAS 

Executiva - SE Não tem número de telefone e e-mail no site da Prefeitura. 
Planejamento, Modernização da 
Gestão e Controle - SEPLAG 

Após contatos por e-mail e por telefone, foi informado por telefone 
que a Secretária não autorizou a realização da pesquisa. 

Governo - SEMUG Alega não possuir documentos, pois os envia para o serviço de 
Arquivo da SMA, por isso disse não poder ajudar na pesquisa. 

Saúde - SMS O contato telefônico disponibilizado no site não funciona e não 
possui e-mail. 

Habitação e Regularização 
Fundiária - SMH 

Era preciso agendar para responder a pesquisa, mas com a prisão do 
Prefeito em 10 de dezembro de 2018, esse agendamento foi 
prejudicado. 

Desenvolvimento Econômico, 
Indústria Naval e Petróleo e Gás- 
SEDEN 

O questionário foi enviado por e-mail após contato telefônico, porém 
não entenderam a proposta mesmo após explicação. A SEXEC 
respondeu no lugar desta secretaria, alegando que não poderia 
colaborar (ver ANEXO C). 

Educação, Ciência e Tecnologia Após ter dado entrada no pedido de pesquisa pelo núcleo de estágio 
da FME, foi preciso abrir um processo administrativo (n. 
210007086/2018) em 19/12/2018. Foram feitos três contatos 
telefônicos para saber se seria possível realizar a pesquisa. O 
processo foi arquivado em 14/03/2019, sem respostas. (ver ANEXO 
D). 

Projetos Estratégicos e Inovação Não tem número de telefone e e-mail no site da Prefeitura. 
Cultura – SMC Alega não possuir documentos, pois os envia para o serviço de 

Arquivo da SMA, por isso disse não poder ajudar na pesquisa 
Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade - 
SMARHS 

Era preciso agendar para responder a pesquisa, mas com a prisão do 
Prefeito em 10 de dezembro de 2018, esse agendamento foi 
prejudicado.  

Assistência Social e Direitos 
Humanos - SASDH 

Não tem número de telefone e e-mail no site da Prefeitura. 

Participação Social- SEMPAS Alega não possuir documentos, mas responderia se precisasse. Com a 
prisão do Prefeito em 10 de dezembro de 2018, esse agendamento foi 
prejudicado. 

Conservação e Serviços Públicos 
- SECONSER 

Conforme orientação da secretaria, em 19/10/2018 foi aberto um 
processo administrativo (n. 040001721/2018) para responderem ao 
questionário. No andamento do processo foi percebida a 
movimentação para a SMA, órgão que já havia sido feita a coleta dos 
dados. Após o ocorrido, foi feita uma ligação por parte da 
pesquisadora e foi solicitado o comparecimento na secretaria. O 
funcionário responsável, disse que não possuía documentos e que não 
poderia colaborar com a pesquisa. O processo continua parado desde 
13/11/2018 (ver ANEXO E). 

Obras e Infraestrutura - SMO Alega não possuir documentos, mas responderia se precisasse. Com a 
prisão do Prefeito em 10 de dezembro de 2018, esse agendamento foi 
prejudicado. 

Esporte e Lazer - SMEL Após dois contatos telefônicos com funcionários diferentes, não 
sabiam dizer quem poderia responder ao questionário. Disseram que 
retornariam o contato conforme combinado, mas não o fizeram. 

Tabela 19: Negativas das demais secretarias que não participaram da pesquisa. Fonte: Elaborada 
pela autora. Dados coletados no site da Prefeitura durante a pesquisa entre setembro de 2018 e 
janeiro de 2019. 
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  Do universo de 21 secretarias, 15 não participaram da pesquisa, o que representa 

um percentual de 71,4 %. Das justificativas das negativas, têm-se: 04 (26,6 %) secretarias 

que não possuem telefone e /ou e-mails para contato, 05 (33,3%) que não autorizaram por 

motivos diversos, 04 (26,6%) que alegaram não possuir documentos, (sendo que 02 

informaram que enviam para o serviço de Arquivo da SMA) e 02 (13,3%) que se 

dispuseram a responder mas que por conta da prisão do Prefeito da cidade em 10 de 

dezembro de 2018, o agendamento foi comprometido. A gráfico 9 representa a porcentagem 

das justificativas. 

 

 
Gráfico 9: Porcentagem das justificativas de negativas a pesquisa. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 6.2 Análise dos dados 

 
 Neste item serão analisados os resultados e as negativas de respostas aos pedidos 

de informações apresentadas pelas secretarias nesta pesquisa. Em relação ao 

questionário, para facilitar o entendimento, a análise será feita de acordo com as suas 

áreas.  

 

I. Identificação dos órgãos 

 

Nesta área foram identificados os órgãos que responderam ao questionário. 

Observou-se que das 21 secretarias que fazem parte do Poder Executivo, apenas 06 

responderam, o que representa um índice baixíssimo de recuperação de informações. 

Esse baixo índice da amostra de 28,6% deve-se principalmente, ao fato da dificuldade 

de contato com as secretarias. Esta dificuldade foi detalhada no item anterior que trata 
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da apresentação das negativas das secretarias e será analisada posteriormente. O que é 

importante ressaltar é das secretarias participantes da pesquisa 03 representam outras 06 

que são mais demandadas pela Lei de Acesso à Informação, de acordo com os últimos 

relatórios elaborados pela Prefeitura.  

Sobre os funcionários que responderam ao questionário, apenas um deles informou 

ter o curso Superior em Arquivologia, os demais não tem formação na área. Nas demais 

secretarias não foi informado se existe uma pessoa para tratar dos documentos de cada 

uma delas. Observa-se que a maioria dos atores envolvidos neste processo não tem 

formação adequada para lidar com os documentos da Prefeitura. 

 

II. Arquivo 
 

Sobre os documentos que estão sob guarda das secretarias, não há um divisão entre 

as fases dos documentos, pois a maioria das secretarias alegaram que abrigam desde 

documentos correntes até documentos permanentes. Não existe, pelo menos 

oficialmente, um local que abrigue os documentos permanentes da Prefeitura. A julgar 

pela data-limite que representam esses acervos, a secretaria que cumpriria este papel 

seria a SMA, pois a mesma informou que possui documentos que datam de 1850, antes 

mesmo da existência da Prefeitura Municipal.  

Em relação a organização dos documentos nos órgãos que participaram da pesquisa, 

é importante observar que a ótica da organização está focada na percepção do 

participante e não da pesquisadora.  Dessa forma. Dos documentos que puderam ser 

vistos nas secretarias, por parte da pesquisadora, eles se encontram relativamente 

organizados, porém sem padrões arquivísticos. Na SMA, que é a secretaria que abriga a 

maior quantidade de documentos das que participaram da pesquisa, fica evidente que a 

falta de espaço é um grande problema. Existem documentos que não foram alocados, 

pois o espaço é além de tudo inadequado para guardar os documentos. Logo, os mesmos 

não estão totalmente organizados. A variedade de documentos que se encontram nas 

secretarias também é grande, porém os processos administrativos ocupam a maioria das 

secretarias.  

Na preservação e a conservação dos documentos, além do armazenamento 

convencional em caixas-box, poliondas e pastas suspensas, observa-se que algumas 

secretarias utilizam o meio digital para preservar seus documentos. Algumas 
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informaram a digitalização e o armazenamento em HD’s e pen-drives, porém esse 

armazenamento não é feito respeitando nenhum tipo de critério arquivístico e nem é 

uma atividade padrão feita em todas as secretarias. Sobre o acesso ao ambiente onde se 

estão os documentos das secretarias, observa-se que em metade delas não há restrição 

de entrada de pessoas, o que representa um risco em relação as informações e aos 

documentos que são de caráter público. Sobre a prevenção e combate de insetos e 

roedores e ao estado de conservação dos documentos. 

Como esse quesito é uma questão subjetiva entende-se que, se o funcionário não 

tem o mínimo de conhecimento de conservação e preservação de documentos, o mesmo 

pode entender que os documentos aparentam bom estado quando na verdade podem 

estar em péssimo estado. Isso também se relaciona com o ambiente, pois é ele que 

colabora com a conservação e a preservação destes documentos.  

Uma situação que pode ser citada é a SMA. Apesar de o funcionário ter respondido 

que os documentos se encontravam em bom estado, os mesmos estão em galpões sem o 

mínimo de infraestrutura que ficam ao lado da Estação de tratamento de esgoto Toque-

Toque da Empresa Águas de Niterói e à beira da Baía de Guanabara. Logo, os 

ambientes interno e externo que esses documentos se encontram, não são adequados. 

Os mecanismos de prevenção de incêndio também não se mostraram adequados, 

pois as secretarias só contam com a presença de extintores de incêndio, em sua maioria. 

Do espaço disponível para a guarda do acervo, a SMA é a secretaria que apresenta 

maiores problemas, devido à falta de espaço, de equipamentos e de materiais para a 

grande quantidade de documentos que precisam ser armazenados. Além disso, foram 

relatados riscos de incêndio, alagamento e a grande umidade que os galpões apresentam. 

Nas demais secretarias, por dividirem o mesmo espaço com a parte administrativa, os 

documentos ficam vulneráveis à furtos, extravios e perdas. Sendo assim, os locais de 

guarda não são adequados para conservar e preservar os documentos produzidos pela 

Prefeitura. 

Dos recursos tecnológicos disponíveis nas secretarias, observou-se que a maioria 

apresenta equipamento básicos para o desenvolvimento de suas atividades, sendo a 

SMU a que possui mais infraestrutura de equipamentos. 

Para os procedimentos e critérios de digitalização de documentos observou-se que o 

acesso foi o critério mais escolhido. A maioria das secretarias utiliza a digitalização de 

documentos, porém é importante reforçar que, assim como no armazenamento de 
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documentos digitalizados, não há nenhum padrão arquivístico que seja seguido para este 

tipo de atividade. A gestão de documentos e a recuperação de documentos também não 

obedece nenhum critério arquivístico ou padronizado. Cada secretaria tem sua maneira 

de gerir e recuperar seus documentos. Apesar de algumas delas terem citado o E-cidade 

como forma de recuperar as informações da Prefeitura, é importante destacar que ele 

tem sido utilizado para a acompanhamento e tramitação dos processos administrativos 

do Município. 

 

III. Gestão de documentos 
 
Neste item foram analisados a forma do registro de documentos, a existência de 

plano de classificação, avaliação e eliminação de documentos. Também foi verificada a 

relação das demais secretarias com o setor de Arquivo da SMA. Sobre o registro de 

documentos foi observado que não existe um padrão para esta atividade, pois cada 

secretaria tem sua forma de registrar os documentos que dão entrada nos órgãos. A 

respeito do plano de classificação, avaliação e eliminação de documentos apresentou-se 

um desconhecimento do que são essas atividades. Apesar de a SEOP ter informado que 

possui um plano de classificação e a SMA ter informado que faz avaliação de 

documentos, do ponto de vista de arquivístico essas atividade não são feitas respeitando 

padrões e nem de modo oficial. Logo, o Poder Executivo municipal não possui 

procedimentos de gestão de documentos, assim como não possui plano de classificação, 

avaliação e eliminação de documentos. Sobre a relação das demais secretarias com a 

SMA, observou-se que apesar da mesma armazenar documentos de diversos órgãos da 

Prefeitura, as secretarias participantes o desconhecem. Este setor, por suas 

características e funções exercidas mesmo que precariamente, poderia ser considerado o 

arquivo municipal do Poder Executivo se fosse institucionalizado.  

 
IV. Acesso à informação 
 
Nesta parte do questionário foram feitas algumas perguntas relacionadas a Lei de 

Acesso à Informação nas secretarias. Tendo como base os Relatórios Anuais da Lei de 

Acesso à Informação publicado pela Prefeitura, observou-se que o foi encontrado nos 

questionários não corresponde ao que de fato está nos Relatórios. Desta forma, 

questiona-se que tipo de transparência e de informações estão sendo divulgadas para a 

sociedade. A discrepância de informações vai desde a existência ou não de pedidos de 



188 

 

informação via LAI, como da divulgação de quem são os responsáveis pelo 

gerenciamento desses pedidos. Como tratam-se de informações públicas, causa 

estranhamento perceber que nas secretarias como um todo, há um desconhecimento 

dessas informações. Outra pergunta feita também nesta área do questionário, diz 

respeito ao setor de Arquivo da SMA. Assim como na área III.  Gestão de Documentos, 

percebe-se que este setor não é utilizado quando as demais secretarias necessitam de 

informações para responder aos pedidos da LAI. 

 

V. Sugestões 
 

Na parte das sugestões, muitas respostas foram consideráveis, pois diziam respeito a 

questões de infraestrutura das secretarias, criação de serviços para melhor atendimento à 

população, e até a criação do cargo de Arquivista para atender melhor as questões de 

informação e transparência no município. Porém, nenhuma delas fez nenhuma 

consideração em relação ao tratamento dados aos documentos municipais e as questões 

arquivísticas. Até mesmo o próprio setor de arquivo da SMA, que como já foi relatado 

neste trabalho sofre com diversas questões, não demostrou uma preocupação com o 

conjunto de documentos do município. 

 
Apresentação das negativas das secretarias em relação ao pedido de pesquisa 

 
Os dados que foram compilados na Tabela 19 apresentam as negativas das demais 

secretarias. O gráfico 9 resumiu os motivos pelos quais as secretarias não participaram 

da pesquisa. De um modo geral, tratando-se de um município considerado transparente 

em relação ao acesso às informações públicas, o resultado se mostrou controverso, pois 

das justificativas dadas três estão relacionadas com questões que envolvem a falta de 

informações. Isso inclui: falta de um telefone ou e-mail para contato com as secretarias, 

não autorização por parte das secretarias e a alegação de que não possuem documentos. 

A última justificativa está relacionada a prisão da Prefeito Rodrigo Neves, que ocorreu 

na época na pesquisa de campo e prejudicou a coleta de dados. Assim, em relação as 

negativas, os processos de informação das secretarias estão desalinhados, pois não há 

procedimentos de acesso à informação, de acordo com o quadro. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A evolução da trajetória dos municípios foi trazida para este trabalho de modo a 

apresentar como este espaço evoluiu e como sua organização afeta a comunidade que 

está ao seu redor. Atualmente, a administração municipal ultrapassa a questão de 

ordenação de uma cidade e integra questões político-administrativas que contemplam 

tudo o que pode estar relacionado com o bem-estar dos seus munícipes. 

No Brasil, o município tal qual se conhece foi influenciado pelos moldes 

europeus, trazidos na época da colonização e que mantinham sua organização baseada 

no modelo das Ordenações. A questão da territorialidade fez com o que o 

desenvolvimento dos municípios no país fosse feito de modo não homogêneo, devido a 

imensidão geográfica.  

Atualmente, os municípios são vistos atualmente como peças básicas do sistema 

federativo brasileiro e considerados como entidades político-administrativas que se 

autogovernam. Isso não significa que não existam problemas que envolvam os 

municípios. Muitos ainda dependem de seus governos estaduais e da União por questões 

de má administração das finanças, má estruturação das leis e da incompetência dos 

prefeitos e vereadores, o que pode ser explicado em parte, pelo grande número de 

municípios existentes no país. Em 2018, somavam 5.570. 

Não distante desses aspectos, estão os conjuntos de bens que integram um 

município. Os mesmos acumulam-se desde a sua formação e por dever e direito 

pertencem a ele. Em contrapartida, cabe ao município cuidar deste patrimônio, seja ele 

tangível ou intangível.  

Pertencentes a este universo, encontram-se os documentos que são produzidos 

pelo município, pois além de serem identificados como patrimônio público, são a prova 

do exercício da cidadania e da Constituição, preservando a memória do governo e de 

uma sociedade. Funcionam como instrumentos orgânicos que são produtos das ações 

daquele município e daquela administração, por isso a servem e assim devem 

disponibilizar as informações que integram o seu conjunto documental. 

Os conceitos de arquivos municipais, bem como os de instituições arquivísticas 

e dos serviços arquivísticos, foram apresentados neste trabalho com o objetivo de 

relacionar o seu uso como um instrumento de acesso à informação. 
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Os arquivos, de uma maneira geral, são considerados também locais de 

memória, fator esse que justifica a sua importância para a sociedade.  

Com a inclusão do direito à informação na Declaração dos Direitos Humanos em 

1948, o acesso aos arquivos tornou-se um direito de todos e não apenas de uma parcela 

da população. Isso foi somado à crescente produção documental e da gestão de 

documentos, com o fim da Segunda Guerra. 

De uma maneira geral, os arquivos devem servir a administração, à cidadania e à 

historiografia, além de prestar serviços que estão relacionados com a história de uma 

sociedade e com os direitos e deveres dos cidadãos. (BELLOTTO, 2014). 

No Brasil, é importante retomar o quanto a sua formação político-administrativa 

influenciou na formação dos seus arquivos. Com origem no século XX, as instituições 

arquivísticas brasileiras se caracterizavam pela guarda dos documentos e pela 

administração patrimonialista. Em relação apoio administrativo que os arquivos 

oferecem, pouca importância foi dada nesse aspecto, o que provocou uma formação de 

acervos muito distintos.  

Assim, o direito à informação e a memória e a relação com as instituições 

arquivísticas no país, só tomou alguma forma com a Constituição de 1988 e com a Lei 

Nacional de Arquivos (8.159/1991). 

Em relação aos arquivos municipais, constatou-se que há vinte anos atrás, na 

maior parte dos 5.507 municípios da época, não existiam arquivos, porém não havia um 

quantitativo. Já em 2016, em um estudo do Conselho Nacional de Política Cultural 

(CNPC) este número ficou mais conhecido. De acordo com o documento existem 

apenas 250 arquivos municipais no país, o que não representa nem 5 % dos munícipios, 

que hoje são 5.570. 

Um ponto que também foi destacado nesta pesquisa foi acerca da realidade da 

questão legislativa dos arquivos no país. Observou-se que existem muitos dispositivos 

que tratam da gestão, da preservação e do acesso às informações e aos documentos, 

porém muito pouco de fato, é efetivado. A mesma coisa acontece com a Lei de Acesso à 

Informação, a qual deveria ter uma atuação arquivística mais participativa, pois a 

informação pública está nos documentos públicos, independentemente de seu suporte. 

Assim, acredita-se que também não há ou não se quer ter, conhecimento por parte dos 

gestores dos dispositivos que tratam das questões arquivísticas. Logo, dos municípios 

que regulamentam a Lei de Acesso à Informação em suas cidades muitos deles não 
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possuem instituições arquivísticas que sejam responsáveis pela gestão dos documentos 

desses municípios. 

Sobre a gestão de documentos e a transparência administrativa, é importante que 

haja consciência por parte da administração pública de que a relação de ambos com os 

arquivos deve ser tratada como única. Como foi mostrado no marco teórico deste 

trabalho, não há como tratar da transparência administrativa, sem que haja a gestão dos 

documentos de arquivo. 

A transparência deve ser entendida então, como um direito do cidadão em saber 

o que acontece na administração pública, assim como controlar as decisões que são 

tomadas pelos gestores públicos e também poder atuar e sentir-se usuário daquela 

administração. (DEBASH, 1990 apud JARDIM, 1999).  

Escolher a cidade de Niterói como campo empírico desta pesquisa envolveu 

análises políticas, históricas e culturais. O município de Niterói é um dos mais 

desenvolvidos tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto do Brasil, nos mais variados 

aspectos. Sobre a sua história, seus longos 445 anos representam um papel importante 

no panorama histórico brasileiro e atualmente, a questão da transparência administrativa 

vem recebendo certo destaque, principalmente após a regulamentação da Lei de Acesso 

à Informação na cidade, a partir do Decreto n. 11.742 de 2014, da Lei Municipal n. 

3.084 de 2014 e de outras iniciativas. 

É difícil compreender como uma cidade tão representativa em diversos aspectos 

não possui um arquivo municipal que seja responsável pelos documentos que foram e 

que são gerados pelos seus respectivos poderes Executivo e Legislativo.  

Assim como a transparência administrativa, as políticas públicas arquivísticas 

foram discutidas neste trabalho, pois a cidade de Niterói apesar de contar com uma 

Política Municipal de Transparência e Controle Social, não elaborou uma política para 

seus documentos. A decisão que envolve gerir os documentos municipais, promover o 

acesso à informação e, por conseguinte, uma maior transparência nos atos 

administrativos pressupõe que, tanto as políticas públicas de informação como as 

arquivísticas sejam pauta a ser discutida também, pois envolve o município como 

campo informacional. A importância da elaboração das políticas públicas arquivísticas 

justifica-se pois, para isso é preciso que se conheça a realidade daquela administração e 

como ela pretende lidar com seus documentos. Daí a importância também de envolver 

diversos atores no processo de formulação, execução e avaliação dessas políticas. 
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 Sabe-se que o conjunto de documentos municipais reflete a identidade de um 

povo. Logo, a criação de um arquivo municipal deve ser uma questão a ser discutida na 

cidade de Niterói. Os resultados desta pesquisa demostraram que não é de hoje que se 

questiona o fato da cidade não possuir um arquivo municipal. No trabalho de Miriam 

Gonçalves de Souza (2015) foi relatado que em 2013 houve um esforço por parte dos 

vereadores pela criação de um Arquivo Público na cidade, porém com viés mais 

histórico. A mesma iniciativa foi arquivada, segundo a autora, em 2014.  

 Assim, pode-se dizer que muitas dificuldades relacionadas ao acesso à 

informação apareceram no decorrer da coleta de dados, o que para um município que se 

diz transparente em suas ações públicas não devia acontecer, o que demonstra total 

desalinho dos processos de acesso à informação. A título de exemplo, têm-se as 

secretarias que solicitaram a abertura de processos administrativos para que o 

questionário pudesse ser respondido e as que arquivaram ou não deram prosseguimento 

ao processo, sem que houvesse qualquer justificativa. Outro exemplo que pode ser 

citado foi a Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle 

(SEPLAG), que trata dos assuntos relacionados à transparência na Prefeitura Municipal 

e que se recusou, também sem justificativa, a responder o questionário. O mesmo se 

aplica as demais secretarias que não possuem um contato se quer, seja ele por e-mail, 

telefone ou endereço e as secretarias que alegaram não possuir documentos.  

Dos dados que puderam ser coletados e analisados, as constatações, apesar de 

infelizmente óbvias, são angustiantes. Os resultados da pesquisa, infelizmente, apenas 

formalizam o que já era esperado encontrar, visto que a situação dos documentos do 

município de Niterói, assim como de muitos municípios brasileiros que possuem ou não 

arquivos institucionalizados, é precária em todos os aspectos. Espera-se que os 

resultados desta pesquisa venham contribuir para os debate sobre o acesso às 

informações no município, pois foi possível observar o quanto de informação está sendo 

perdida e o quanto o município poderia estar ganhando em questões estratégicas e de 

desenvolvimento de processos de gestão administrativa do próprio governo. Percebeu-

se ainda o quanto é necessário que a administração municipal se dedique a estudos 

internos para que ela se conheça, visto que muitos dos setores dentro da Prefeitura não 

sabem da existência uns dos outros. Também é urgente a questão do tratamento do 

conjunto de documentos do município, pois como foi dito neste trabalho não há 

transparência administrativa sem gestão de documentos e isso, de fato, não está sendo 
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feito no município. A importância dos documentos que são produzidos pelo município 

precisa ser enxergada com mais consciência e responsabilidade por parte da 

administração. O mesmo deve ser feito em relação ao cargo de arquivista, o qual precisa 

ser criado no município, para que esse conjunto de documentos seja cuidado, gerido e 

avaliado por profissionais capacitados. 

Logo, é incontestável que a falta da gestão dos documentos públicos traz 

diversos problemas administrativos e sociais: dificulta a tomada de decisões, torna o 

atendimento ao cidadão precário e impossibilita visões futuras relacionadas às questões 

estratégicas. Sendo assim, um município que não conta com uma Instituição 

Arquivística e nem com políticas de gestão de documentos e de arquivos, não oferece e 

nem pode oferecer efetiva transparência administrativa aos seus cidadãos. 

Nesta perspectiva, somente com a implementação de uma política pública para 

os documentos municipais de Niterói, que priorize a criação do Arquivo Público 

Municipal de Niterói, será possível garantir uma gestão de documentos efetiva e 

colaborativa para uma sociedade mais justa, transparente e de informações acessíveis ao 

cidadão.  
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APÊNDICE A- Instruções de preenchimento do instrumento de coleta de dados 

 

Estas instruções explicam os campos a serem preenchidos no “Questionário de 

Identificação dos Arquivos do Poder Executivo do Município de Niterói”. O mesmo foi 

divido em cinco partes, a saber: 

- I. Identificação do órgão; 

- II. Arquivo; 

- III. Gestão de documentos- procedimentos técnicos; 

- IV. Acesso à informação; 

- Sugestões. 

Na área de I. Identificação do órgão tem-se como objetivo conhecer o órgão que 

responderá o questionário. Os dados solicitados são: Nome do órgão, endereço, 

telefone, regulamentação das atividades, nome do entrevistado, cargo, formação, e-mail, 

tempo de atividade na prefeitura e a data do preenchimento. 

Na área II. Arquivo são solicitados dados relativos as características do acervo 

que está naquele órgão. Esta área está subdivida em outras quatro áreas, a saber:  

- natureza do acervo: selecionar o tipo de acervo que está sob a guarda (corrente 

intermediário ou permanente), indicar as datas-limite do acervo, o estágio de 

organização dos documentos (não organizado, identificado, organizado parcialmente, 

organizado totalmente, outros) e descrever os tipos de documentos que estão sob 

guarda; 

- preservação e conservação dos documentos: indicar a armazenagem dos 

documentos (caixa papelão, caixa polionda, pastas suspensas, fichários, outros), 

mobiliário utilizado para armazenar documentos (arquivos/armários de aço, estantes de 

aço, estantes de madeira, armários de madeira, arquivos deslizantes, outros), se há ou 

não restrição ao ambiente de guarda de documentos e se sim, quem é o pessoal 

autorizado, se existe ou não prevenção e/ou combate a insetos, roedores e 

microrganismos, qual o estado de conservação dos documentos (ótimo, bom, ruim, 

péssimo), se já ocorreram eventualidades como alagamentos ou incêndios, por exemplo, 

se os documentos foram afetados ou não, caso essas eventualidades tenham ocorrido, se 

os documentos que foram afetados foram recuperados ou não, dos mecanismos de 

prevenção de incêndio indicados, qual(is) existem no local (não tem, extintores, 

detectores de fumaça, mangueiras, brigada de incêndio, outros), indicar a quantidade de 
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salas disponíveis para a guarda do acervo, se o local disponível é adequado ou não para 

a guarda e conservação de documentos e se no local de guarda de documentos existem 

ou não outros materiais e se sim, que materiais seriam; 

- recursos tecnológicos: indicar a quantidade de computadores, impressoras, 

scanners, se há ou não outros equipamentos tecnológicos, se tem ou não acesso à 

internet, se há ou não documentos em processo de digitalização, se sim qual o critério 

para digitalizar documentos (preservação, substituição, acesso), se são realizados ou não 

backups dos documentos digitalizados, se são utilizados ou não programas ou softwares 

para a gestão de documentos ou de procedimentos arquivísticos e se sim quais, se existe 

ou não um sistema informatizado de recuperação de informações; 

- recursos humanos: indicar o total de funcionários, grau de instrução dos 

mesmos (ensino fundamental, médio ou superior e a área de formação), indicar quantos 

são servidores e quantos são terceirizados. 

Na área III. Gestão de documentos- procedimento técnicos são solicitadas 

informações sobre como esses procedimentos são realizados no órgão, tais como: 

indicar a forma utilizada para entrada de documentos (manual, outra), se existe ou não 

plano de classificação e se não, se existe algum outro instrumento que classifique os 

documentos, se existe ou não processo de avaliação de documentos e se sim, se o setor é 

o responsável e em que medidas, se não quem é o responsável, se já houve ou não 

eliminação de documentos, se sim onde foi publicado e se não, o motivo, indicar com 

que frequência os documentos que são produzidos são transferidos para o arquivo geral 

da prefeitura (semanalmente, mensamente, anualmente, nunca, outros), se o arquivo 

geral é ou não o responsável por recolher e transferir os documentos e se sim, se é uma 

iniciativa do arquivo geral  ou demanda da secretaria, se o arquivo geral realiza ou não 

empréstimo de documentos e se sim, como é feita essa solicitação ( pelo pesquisador 

com a retirada do documento no local, via sistema informatizado e envio de documento 

por malote, via sistema informatizado e o pesquisador retira no arquivo pessoalmente, 

outros), se o arquivo geral da prefeitura oferece ou não outros serviços as secretarias 

municipais e se sim, quais seriam. 

Na área de IV. Acesso à informação são feitas perguntas relacionadas à Lei de 

Acesso à Informação (LAI): se o órgão já recebeu ou não alguma solicitação de 

informação pela LAI e se sim, se existe um setor ou pessoa responsável pelo 
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gerenciamento desses pedidos, e quando existe algum pedido de informação, em que 

medida o arquivo geral é solicitado.  

Na área Sugestões é feita uma pergunta sobre se existe ou não algum serviço ou 

atividade oferecida naquele órgão que necessite ser aperfeiçoado para que haja um 

melhor atendimento à administração municipal e ao cidadão, se sim quais seriam. 
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APÊNDICE B- Atribuições das órgãos do Poder Executivo do município de Niterói 
 
Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle - 
SEPLAG  
A Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle (SEPLAG) é um 
órgão da Administração Direta da Prefeitura de Niterói que foi criado em 2013 pela Lei 
Municipal nº 3.022/2013 e Decreto Municipal nº 11.331/2013. A SEPLAG nasceu da 
antiga Controladoria do Município, tendo em vista a necessidade de desenvolver uma 
Prefeitura com foco em planejamento e modernização da gestão, além de investir em 
novas funções e atributos, através de um código de ética e conduta para atender o 
controle das contas e gastos do Município. A SEPLAG possui três áreas de atuação 
distintas que atuam de forma extremamente complementar, quais sejam: Subsecretaria 
de Planejamento e Orçamento, Subsecretaria de Modernização da Gestão e 
Subsecretaria de Controle. A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento coordena e 
monitora todo o Sistema Municipal de Planejamento Estratégico da Administração 
Pública Direta e Indireta, subsidiando diretamente o titular da SEPLAG e o Prefeito na 
definição das diretrizes e ações que fundamentam os Planos e Programas de Metas da 
Gestão Governamental. A Subsecretaria de Modernização da Gestão implementa 
projetos que aumentam a eficiência do uso de recursos materiais e humanos da 
Prefeitura. Por fim, a Subsecretaria de Controle Interno coordena atividades com vistas 
a zelar e assegurar que os objetivos dos órgãos e entidades públicas sejam alcançados de 
forma confiável, nos termos da legislação vigente, nos três níveis da Federação.  
Site: www.seplag.niteroi.rj.gov.br 
 
Secretaria Municipal de Fazenda – SMF  
A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) é um órgão da Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de Niterói criado a partir da Lei Municipal nº 1.565 de 1996 que 
tem como competências: a execução das políticas fiscal e financeira do Governo, o 
lançamento, controle e a cobrança dos tributos municipais, a fiscalização tributária e de 
posturas, o assessoramento financeiro, orçamentário e contábil aos órgãos municipais e 
a coordenação da elaboração do Plano Plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias e 
do Orçamento Anual.  
Site: http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/ 
 
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP  
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) de que trata o Decreto nº 11.331, de 
1º de janeiro de 2013, é um órgão da Administração Direta da Prefeitura de Niterói que 
tem por finalidade prover ordenamento urbano no âmbito do município por intermédio 
da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Fiscalização de Posturas, aos quais é 
dado o exercício do poder de polícia administrativa, realizando a emissão de ordens, 
sanções, fiscalizações e de consentimentos de polícia em seu âmbito de atuação. 
Compete à SEOP: o planejamento, direção, coordenação, supervisão e controle da 
execução de atividades no âmbito da ordem pública em nível municipal; o  

http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/
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direcionamento tático e estratégico das ações emanadas da Guarda Civil Municipal e do 
Departamento de Fiscalização de Posturas; a gestão das atividades do Centro Integrado 
de Segurança Pública (CISP); o acompanhamento e a fiscalização das obras e serviços 
afetos à Secretaria; a concessão de licenças e o fornecimento de atestados e certidões 
atinentes às finalidades e serviços da SEOP; representar o município na celebração de 
convênios, contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à 
consecução dos seus objetivos; a concessão de autorização para a realização de eventos 
culturais, sociais, desportivos, religiosos e quaisquer outros que promovam 
concentrações de pessoas; o exercício de outras atribuições que lhe forem cometidas por 
lei ou ato do Chefe do Poder Executivo.  
Site: https://seop.niteroi.rj.gov.br/ 
 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMECT  
A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SEMECT) é um órgão da 
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Niterói criado pela Lei Municipal nº 
3.022, de 21 de março de 2013 e resultante da fusão da Secretaria Municipal de 
Educação e da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. À SEMECT ficarão afetas 
as atribuições da ora extinta Secretaria Municipal de Educação e da ora extinta 
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, tendo a Fundação Municipal de 
Educação (FME) como entidade vinculada.  
Site: http://www.educacaoniteroi.com.br/ 
 
Secretaria Municipal de Cultura - SMC  
A Secretaria de Cultura (SMC) é um órgão da Administração Direta da Prefeitura 
Municipal de Niterói criado a partir da Lei Municipal 651, de 18 de dezembro de 1986. 
Compete à SMC: o planejamento, promoção, supervisão, coordenação, orientação e 
estimulo às atividades culturais, em todas as formas, fixando diretrizes e elaborando 
normas, estabelecendo sua infraestrutura e articulando-se com órgãos e entidades 
congêneres de todas as esferas, inclusive da iniciativa privada; a proposição e a 
coordenação da política cultural do Município; a elaboração de planos, programas e 
projetos cultura no Município; o desempenho de outras competências afins.  
Site: http://culturaniteroi.com.br/smc/  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade - 
SMARHS  
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS) criada pela Lei nº 2.042, de 27 de dezembro de 2002, com a denominação, 
estruturação e sigla alteradas pela Lei Municipal nº 2.795, de 31 de dezembro de 2010, e 
pela Lei Municipal nº 3.022, de 21 de março de 2013, respectivamente, é um órgão da 
Administração Direta da Prefeitura de Niterói. A SMARHS tem por finalidade: executar 
as políticas ligadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos do Município; elaborar 
estudos e projetos de desenvolvimento ambiental; manter os recursos naturais e 
paisagísticos; normatizar e fiscalizar o uso do Patrimônio Ambiental. Compete à 
SMARHS: exercer as funções de secretaria executiva do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – COMAN; coordenar, promover, disciplinar, cumprir e fazer cumprir a 
Política Municipal de Meio Ambiente; gerir, patrocinar e administrar recursos 
integrantes do Fundo Municipal de Conservação Ambiental para a execução dos 
projetos e programas prioritários para a implementação da Política Municipal  

https://seop.niteroi.rj.gov.br/
http://www.educacaoniteroi.com.br/
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de Meio Ambiente; planejar, administrar e fiscalizar as posturas ambientais na estrutura 
básica da Prefeitura Municipal de Niterói, fornecendo diretrizes técnicas aos demais 
órgãos municipais em assuntos que se refiram ao meio ambiente, aos recursos hídricos e 
à qualidade de vida; formular as normas técnicas e os padrões de proteção, conservação 
e a melhoria do meio ambiente, observadas as legislações Federal, Estadual e 
Municipal, assim como as deliberações do COMAN; estabelecer as áreas em que a ação 
do Executivo Municipal, relativa à qualidade ambiental, deva ser prioritária; exercer a 
ação fiscalizadora de observância das normas contidas nas legislações de proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente; atuar, nos casos de infração da lei de 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, e de inobservância de norma ou 
padrão estabelecido, de acordo com as prerrogativas conferidas ao Poder Público 
Municipal pelo artigo 12, incisos X e XI, da Lei Orgânica do Município; responder a 
consultas sobre matéria de sua competência; atuar no sentido de formar consciência 
pública da necessidade de proteger, melhorar e conservar o meio ambiente; exigir a 
realização de Análise de Risco, quando necessária, e de Estudo de Impacto Ambiental – 
EIA e a formulação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para a 
instalação de quaisquer atividades poluidoras no território Municipal, e a convocação de 
audiência pública para a discussão do EIA/RIMA, desde que solicitada por organização 
da sociedade civil com atuação no Município, conforme o artigo 316 § 1 °, inciso VII da 
Lei Orgânica; organizar e dirigir o credenciamento com a formação, treinamento e o 
desenvolvimento de voluntários de entidades da sociedade civil para atuação em 
atividade de apoio às atribuições de sua competência; definir, de forma articulada com 
os órgãos específicos dos governos federal e estadual, a política municipal para o setor 
pesqueiro, promovendo o planejamento e o desenvolvimento da atividade, criando 
mecanismos de proteção e preservação das comunidades de pescadores; determinar a 
realização de Auditorias Ambientais periódicas ou ocasionais em empresas e atividades, 
consideradas poluidoras, localizadas no território do Município, estabelecendo as 
diretrizes e os prazos adequados, conforme art. 316 § 1 °, inciso VI da Lei Orgânica; a 
concessão de licenças e o fornecimento de atestados e certidões atinentes às finalidades 
e serviços da SMARHS; a celebração de convênios, contratos e outros atos com 
entidades públicas e privadas, visando à consecução dos seus objetivos; o 
acompanhamento e a fiscalização das obras e serviços afetos à Secretaria; o exercício de 
outras atribuições que lhe forem cometidas por lei ou ato do Chefe do Poder Executivo.  
Site: http://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/ 
 
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SECONSER  
A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SECONSER), criada pela 
Lei nº 3.022, de 21 de março de 2013, é um órgão da Administração Direta da 
Prefeitura de Niterói. A SECONSER, conforme disposto no inciso IV da do art. 2º da 
Lei nº 3.022, de 2013, tem por finalidade: executar, direta ou indiretamente através de 
terceiros, as obras e serviços de conservação da cidade; e exercer as atribuições 
atinentes aos serviços públicos, à exceção dos serviços relativos ao trânsito e transporte, 
afetos à Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, conforme disposto no inciso 
VI do art. 2º da Lei nº 3.022, de 2013. Compete à SECONSER: a gestão, coordenação, 
execução e avaliação da conservação das obras e serviços públicos do sistema de 
infraestrutura; a conservação da malha viária do Município; a manutenção das redes 
pluviais, galerias, bueiros, pontes e túneis; a manutenção, fiscalização e controle dos 
veículos, máquinas e equipamentos integrantes da frota do Município; o monitoramento 
de enchentes; a fiscalização de serviços concedidos de telefonia, televisão a cabo e gás 

http://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/
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encanado; a fiscalização dos termos do contrato entre o Município e as empresas 
responsáveis pela administração das vagas de estacionamento em espaço público e do 
mobiliário urbano do Município, respectivamente; a implantação, manutenção e 
aprimoramento da rede de iluminação pública; o acompanhamento e a fiscalização das 
obras e serviços afetos à Secretaria; a concessão de licenças e o fornecimento de 
atestados e certidões atinentes às finalidades e serviços da SECONSER; a celebração de 
convênios, contratos e outros atos com entidades públicas e privadas, visando à 
consecução dos seus objetivos; o exercício de outras atribuições que lhe forem 
cometidas por lei ou ato do Chefe do Poder Executivo.  
Site: http://seconser.niteroi.rj.gov.br/ 
 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS  
A Secretaria de Saúde (SMS) é um órgão da Administração Direta da Prefeitura 
Municipal de Niterói. Compete à SMS: a preposição e a coordenação da política de 
saúde do Município; a elaboração de planos, programas e projetos de saúde no 
Município; e a supervisão das ações da Fundação Municipal de Saúde.  
Site: www.saude.niteroi.rj.gov.br 
 
Secretaria Municipal de Habitação e Regulação Fundiária - SMHRF  
A Secretaria Municipal de Habitação e Regulação Fundiária (SMHRF) é um órgão da 
Administração Direta da Prefeitura Municipal de Niterói. Criada a partir da Lei 
Municipal nº 3.022, de 21 de março de 2013, é resultante do desmembramento da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade. Compete à SMHRF implementar 
programas, em conformidade com as diretrizes do Plano Diretor do Município, 
destinados a facilitar o acesso da população de baixa renda à habitação, bem como a 
melhoria da moradia e das condições de habitabilidade como elemento essencial no 
atendimento do princípio da função social da cidade.  
Site: http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
 
Secretaria Executiva – SEXEC  
A Secretaria Executiva do Prefeito (SEXEC) é um órgão da Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de Niterói. A SEXEC tem como competências: a organização da 
agenda do Prefeito, a coordenação das atividades de imprensa e publicidade do 
Governo, a coordenação do serviço do cerimonial e a supervisão dos serviços especiais 
solicitados pelo Prefeito.  
Site: http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
 
Secretaria Municipal de Governo - SEMUG  
A Secretaria de Governo (SEMUG) é um órgão da Administração Direta da Prefeitura 
Municipal de Niterói que tem como competências: a coordenação da representação 
social e política do Governo; a assessoria ao Prefeito em suas relações com a Câmara 
Municipal, os órgãos da Administração Direta e Indireta e outras instituições públicas e 
privadas; a elaboração da mensagem anual do Prefeito; a coordenação da elaboração do 
Plano de Governo com a participação dos demais órgãos da Administração Municipal; a 
assessoria ao Prefeito em suas relações com o Conselho de Contas dos Municípios; a 
preparação e o encaminhamento do expediente a ser despachado pelo Prefeito; a 
preparação de atos, portarias e decretos a serem assinados pelo Prefeito; a coordenação 
da publicação das leis, decretos, atos e portarias no Diário Oficial Municipal; o 
acompanhamento da execução programática dos planos, programas e projetos do 

http://seconser.niteroi.rj.gov.br/
http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/
http://www.niteroi.rj.gov.br/
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Executivo Municipal; a coordenação da elaboração do Plano Diretor de Informática; e o 
desempenho de outras competências afins. Site: http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
Secretaria Municipal de Administração - SMA  
A Secretaria de Administração (SMA) é um órgão da Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de Niterói que tem como competências: a programação, a 
execução, a supervisão e controle das atividades de administração em geral; a 
proposição de políticas, a organização e a coordenação de programas e atividades de 
recrutamento, seleção, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos em 
articulação com as Secretarias afins; o registro e o controle funcional, bem como as 
demais atividades relativas ao pessoal da Prefeitura; a administração do plano de 
classificação de pessoal; a coordenação do relacionamento da Prefeitura com órgão 
representativo dos servidores municipais; a solicitação junto à Secretaria de Saúde de 
inspeção dos servidores para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins 
legais e a divulgação de técnicas e método de segurança e medicina do trabalho no 
ambiente da Prefeitura; a elaboração de normas e controles referentes à administração 
de material e do patrimônio, a implantação de normas e procedimentos para o 
processamento de licitação destinadas a efetivar compra de materiais e a contratação de 
obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura, em articulação com a 
Procuradoria Geral; a elaboração de normas e a promoção das atividades relativas a 
recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento de processos 
e documentos em geral que tramitam pela Prefeitura; a coordenação dos serviços de 
portaria, zeladoria e manutenção do Centro Administrativo; a assessoria aos órgãos da 
Prefeitura em assuntos administrativos referentes e pessoal, material, protocolo, arquivo 
e patrimônio; a administração dos serviços gráficos da Prefeitura; o desempenho de 
outras competências afins.  
Site: http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEN  
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEN) criada a partir da Lei 
Municipal nº 2.640, de 30 de abril de 2009 tem como competências: planejar, ordenar, 
controlar e promover o desenvolvimento sustentável nas diversas áreas, como 
instrumento de política pública de valorização da qualidade de vida, contribuindo para o 
desenvolvimento sócio econômico e político da população, inclusive por meio de ações 
participativas; e, possibilitar a geração de novos negócios e empregos, direcionando 
seus esforços no sentido de impulsionar o maior desenvolvimento econômico do 
município.  
Site: http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMO  
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMO) foi criada a partir da Lei 
Municipal nº 3.022, de 21 de março de 2013. Sua criação é decorrente do 
desmembramento da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Trânsito e Transportes, 
que passa a se chamar Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos. À 
SMO ficarão afetas as atribuições de executar as obras e serviços relacionados à 
infraestrutura da cidade, além de outras funções correlatas.  
Site: http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
 
 
 

http://www.niteroi.rj.gov.br/
http://www.niteroi.rj.gov.br/
http://www.niteroi.rj.gov.br/
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Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade - SMU  
A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU), denominação dada pelo 
Decreto n° 11.331, de 1º de janeiro de 2013, de que tratam as Lei nº 1.565, de 30 de 
dezembro de 1996, e a Lei nº 3.022 de 21 de março de 2013, é um órgão da 
Administração Direta da Prefeitura de Niterói que tem por finalidade propiciar 
adequada estruturação do espaço urbano, considerando os problemas que o envolvem 
notadamente os congestionamentos, a poluição e a ocupação desordenada do espaço 
urbano. Compete à SMU: planejar, coordenar e monitorar a política municipal de 
planejamento e desenvolvimento urbano; realizar pesquisas, estudos e diagnósticos 
necessários à definição das políticas de desenvolvimento urbano; integrar as ações de 
desenvolvimento urbano do Município com as dos Governos estadual e federal; elaborar 
e manter atualizado o Plano Diretor do Município; propor e desenvolver planos, 
programas, projetos e estudos vinculados aos objetivos estabelecidos no Plano Diretor; 
exercer função normativa com o objetivo de ordenar e disciplinar o uso e a ocupação do 
solo urbano; proceder a análise, a aprovação e o arquivo de projetos de edificações e de 
urbanização de empreendimentos, nas suas diversas modalidades, bem como expedir a 
documentação pertinente; exercer as atividades de licenciamento para ocupação e uso 
do solo, assim como as de fiscalização do cumprimento das normas a elas relativas; 
promover a elaboração e permanente atualização do Cadastro Técnico Municipal; 
buscar e executar soluções para melhorar a mobilidade urbana; atuar como órgão 
Executivo Rodoviário e de Trânsito do Município de Niterói, exercendo as atribuições e 
competências de que tratam os artigos 21 e 24, da Lei nº 9.503/97 - Código Brasileiro 
de Trânsito e os demais, no que couber, do citado diploma legal, bem como, as normas 
que vierem a ser editadas pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; gerir os 
recursos do Fundo Municipal de Transportes, de que trata o art. 12 da Lei nº 2.851, de 
19 de julho de 2011; interagir com as demais Secretarias municipais para execução dos 
programas, projetos e ações de sua área de competência.  
Site: http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/smu 
 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL  
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) é um órgão da Administração 
Direta da Prefeitura Municipal de Niterói. Compete à SMEL: o planejamento, a 
promoção, supervisão, coordenação, orientação, avaliação e estimulo às atividades 
pertinentes ao esporte, lazer e outras correlatas, fixando as diretrizes para o setor a 
serem observadas no âmbito municipal, cuidando de sua infraestrutura e articulando-se 
com os órgãos e entidades congêneres, em quaisquer esferas de Governo e na iniciativa 
privada.  
Site: http://esporte.niteroi.rj.gov.br 
 
Secretaria Municipal de Indústria Naval e Petróleo e Gás - SENAV  
A Secretaria Municipal de Indústria Naval e Petróleo e Gás (SENAV) é um órgão da 
Administração Direta da Prefeitura de Niterói criado a partir da Lei Municipal nº 3.105, 
de 5 de setembro de 2014. A SENAV tem como competências: a formulação e execução 
da política municipal de desenvolvimento na área da indústria naval; realizar e 
incentivar estudos e pesquisas nas áreas afins, supervisionando a coordenação e 
execução de planos, programas e projetos; incentivar e apoiar as atividades da iniciativa 
privada, relacionadas com a indústria naval; coordenar ações de incentivo à indústria de 
construção naval, face sua significativa importância para o município; coordenar e 
apoiar os contatos com as diversas agências de fomento nacionais e internacionais.  

http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/smu
http://esporte.niteroi.rj.gov.br/
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Site: http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
 
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor  
A Secretaria de Defesa do Consumidor é um órgão da Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de Niterói criado a partir da Lei Municipal nº 2.640 de 30 de abril 
de 2009. Compete à Secretaria de Defesa do Consumidor: o desenvolvimento de 
programas educativos, estudos e pesquisas na área de Defesa do Consumidor, 
orientando-os sobre seus direitos; o auxílio na fiscalização de preços, abastecimento, 
quantidade e segurança de produtos e serviços, solicitando concurso de órgãos e 
entidades públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e a solicitação de 
concurso de órgãos e entidades para a consecução de seus objetivos.  
Site: http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
 
Secretaria Municipal do Idoso  
A Secretaria Municipal do Idoso é um órgão da Administração Direta da Prefeitura 
Municipal de Niterói criado a partir da Lei nº 3.150 de 2015. Compete à Secretaria 
Municipal de Idoso: elaborar as diretrizes de políticas públicas de atenção ao idoso; 
celebrar convênios e contratos vinculados à política de atenção ao idoso; buscar o bem-
estar dos idosos no Município de Niterói; articular-se com as demais Secretarias e 
Entidades da Administração Indireta, de modo a otimizar a atenção ao idoso, de acordo 
com as interseções de atribuição com os demais órgãos e entidades do Município.  
Site: http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
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APÊNDICE C- Carta de apresentação de aluno  
 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ALUNO  

 
 

Niterói, ______ de ___________ de 2018. 
 

Prezado (a) Sr. (a) ..................................... 
DD. Secretário (ou chefe/responsável) da ........................... 
Prefeitura Municipal de Niterói 
 
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFF) vem 
apresentar a aluna Amanda Barbosa Vilela, regularmente matriculada no curso de 
Mestrado, matricula n. M065.117.004, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior(CAPES), desenvolvendo a pesquisa de mestrado intitulada 
Arquivos e Transparência administrativa no município de Niterói sob a orientação da 
Prof. Dra. Ana Célia Rodrigues. 
Vimos solicitar vossa autorização para que a aluna realize visitas e entrevistas, 
aplicando um questionário sobre os arquivos e a gestão de documentos de sua secretaria. 
Trata-se de uma parte aplicada da pesquisa em andamento, que tem por objetivo 
conhecer os arquivos do município, contribuindo para as discussões sobre seu uso como 
instrumento de transparência administrativa, dados necessários para a finalização da 
dissertação da aluna. Esclarecemos que os depoimentos e informações colhidas serão 
utilizadas somente para fins acadêmicos e científicos. 
Desde já agradecemos vossa atenção e colaboração, colocando-nos a disposição para 
prestar outros esclarecimentos considerados necessários.  
 
Atenciosamente, 
 

________________________________________ 
Prof. Dr. Vitor Manoel Marques da Fonseca 

Coordenação do PPGCI/UFF 
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APÊNDICE D – Termo de autorização para uso de depoimentos 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE DEPOIMENTOS 
 
 
 

Eu_______________________________________, CPF:_____________________, 
RG: ___________________________, ciente dos objetivos e procedimentos 
metodológicos da pesquisa, autorizo através do presente termo, a pesquisadora Amanda 
Barbosa Vilela, aluna regularmente matriculada sob o n. M065.117.004 no curso de 
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 
Federal Fluminense (PPGCI/UFF), a colher meu depoimento sem quaisquer ônus 
financeiros a nenhuma das partes para fins acadêmicos e científicos no âmbito da 
pesquisa intitulada Arquivos e transparência administrativa no município de 
Niterói, desenvolvida com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), sob orientação da Profa. Dra. Ana Célia Rodrigues. 
 
 

Niterói, ____ de _________ de 2018. 
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ANEXO A- Política Municipal de Transparência e Controle Social do Município de 
Niterói 

 
 

LEI Nº 3188/2015 
 
ORGANIZA A POLÍTICA MUNICIPAL DE 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, 
CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

A Câmara Municipal de Niterói Decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

 
Art. 1ºFica organizada, no âmbito do Município de Niterói, a Política Municipal de 
Transparência e Controle Social, que tem como objetivo avaliar e propor medidas de 
aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da transparência na 
gestão da administração pública. 
 
Parágrafo único. Integram a Política Municipal de Transparência e Controle Social de 
que trata o caput deste artigo: o Conselho Municipal de Transparência e Controle 
Social, os demais Conselhos Municipais de Políticas Públicas e o Poder Público 
Municipal. 
 

Seção I 
Dos Princípios 

 
Art. 2º A Política Municipal de Transparência e Controle Social será executada em 
conformidade com os ditames da Lei Nacional nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e 
com os seguintes princípios: 
 
I - respeito à autonomia da sociedade civil organizada; 
II - não discriminação, consubstanciada na disponibilização dos dados públicos; 
III - atualidade, onde os dados devem ser disponibilizados de forma rápida e 
tempestiva, para preservação do seu valor; 
IV - primariedade, ou seja, os dados devem ser apresentados tal como coletados da 
fonte, sem agregação ou modificação substancial das informações; 
V - desenvolvimento de ações conjuntas e articuladas entre a administração pública 
municipal, suas secretarias e a sociedade, de modo a assegurar a plena participação da 
sociedade civil organizada; 
VI - promoção e valorização da pluralidade da participação social, por meio de suas 
representações; e 
VII - estabelecimento de instrumentos legais e operacionais que assegurem, à 
sociedade, o pleno exercício de seus direitos e que propiciem a sua plena integração nos 
mecanismos de transparência e controle social. 
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Seção II 
Das Diretrizes 

 
Art. 3º Na execução da Política Municipal de Transparência e Controle Social, 
observar-se-ão as seguintes diretrizes: 
 
I - criação de mecanismos que favoreçam o desenvolvimento de instrumentos de 
participação da sociedade no controle da gestão e administração pública; 
II - desenvolvimento de programas setoriais e intersetoriais destinados a capacitação e 
engajamento de conselheiros municipais e da sociedade no controle da gestão pública; 
III - articulação entre órgãos públicos e entidades privadas, para a implantação de 
parcerias, visando à execução de políticas destinadas a promover a transparência e o 
controle social; 
IV - promoção de ações que visem ao desenvolvimento de diretrizes para a prevenção e 
combate à corrupção; 
V - viabilização de formas de acesso facilitado às informações de interesse público; 
VI - divulgação de forma proativa dos dados públicos, de modo a atender 
tempestivamente as solicitações de informações da sociedade civil; 
VII - plena divulgação de dados e informações públicas com o maior alcance possível 
de usuários e para o maior conjunto possível de finalidades. 

 
CAPÍTULO II 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 
 
Art. 4º Fica criado o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, órgão 
colegiado, permanente e autônomo, de caráter consultivo, propositivo, avaliador e 
fiscalizador da Política Municipal de Transparência e Controle Social. 
 

Seção I 
Dos Objetivos 

 
Art. 5º São objetivos do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social: 
 
I - auxiliar na elaboração de políticas públicas de promoção da transparência e controle 
social na administração e gestão pública; 
II - utilizar e criar instrumentos de forma a buscar que o poder público garanta, aos 
cidadãos, o exercício dos seus direitos, especialmente o direito a informação, fidedigna, 
tempestiva e acessível; 
III - colaborar com os órgãos da administração no planejamento, na articulação e na 
implementação das ferramentas para políticas de transparência e controle; 
IV - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de instrumentos de 
cooperação, visando à elaboração de programas, projetos e ações voltados à efetivação 
da transparência e controle social; 
V - promover a realização de estudos complementares e debater a realidade social, 
econômica, política e cultural objetivando subsidiar o planejamento das políticas 
públicas de transparência e controle social; 
VI - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que permitam e 
garantam a integração e a participação da sociedade civil em ações que busquem a 
efetivação de mecanismos de transparência e controle social; 
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VII - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos, para 
o debate de temas relativos a transparência e controle social e 
VIII - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de transparência 
e controle social. 

Seção II 
Das Atribuições 

 
Art. 6º São atribuições do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social: 
 
I - monitorar o cumprimento da legislação pertinente à transparência e ao controle 
social no âmbito municipal; 
II - expedir para os órgãos públicos orientações e recomendações pertinentes a serem 
aplicadas como instrumentos de transparência e controle social; 
III - requerer informações das autoridades públicas, para o efetivo desenvolvimento de 
suas atividades; 
IV - elaborar relatório anual sobre as políticas públicas de transparência e controle 
social; 
V - assessorar o Poder Executivo local na elaboração dos planos, programas, projetos e 
ações referentes a transparência e controle social; 
VI - convocar e organizar a Conferência Municipal de Transparência e Controle Social, 
a cada dois anos; e 
VII - elaborar e aprovar seu regimento interno. 
 
§ 1º O regimento interno, de que trata o inciso VII deste artigo, será elaborado no prazo 
de ate (60) sessenta dias, após a constituição e nomeação do Conselho Municipal de 
Transparência e Controle Social. 
 

Seção III 
Da Composição 

 
Art. 7º O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social será composto por 11 
(onze) membros e respectivos suplentes, com mandato de dois anos, permitida uma 
recondução, assim distribuídos: 
 
I - 5 (cinco) representantes da sociedade civil, na seguinte conformidade: 
 
a) 4 (quatro) representantes de entidades não lucrativas ou de movimentos sociais ou 
coletivos não institucionalizados, todos eleitos pelo Fórum de Transparência e Controle 
Social de Niterói; 
b) 1 (um) representante dos Conselhos de Políticas Públicas, indicados pelo coletivo dos 
Conselhos Municipais de Direitos e Políticas Públicas. 
 
II - 5 (cinco) representantes do Poder Público Municipal, indicados pelo Prefeito, na 
seguinte conformidade: 
 
a) 1 (um) representante da Secretaria de Fazenda. 
b) 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município. 
c) 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e 
Controle. 
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d) 1 (um) representante da Secretaria de administração. 
e) 1 (um) representante da Secretaria Executiva. 
 
III - 1 (um) representante da Câmara Municipal de Niterói. 
 
Parágrafo único. Cada representante terá um suplente oriundo do mesmo setor, com 
plenos poderes para substituí-lo, provisoriamente, em suas faltas ou impedimentos, ou 
em definitivo no caso de vacância da titularidade, nos termos do regimento interno. 
 
Art. 8º Os representantes eleitos e/ou indicados, titulares e suplentes, serão nomeados 
por Decreto do Poder Executivo, empossando-os em até quinze dias. 
 
Parágrafo único. A nomeação dos representantes da sociedade civil deverá respeitar a 
indicação do Fórum de Transparência e Controle Social de Niterói, que reunirá 
cidadãos, entidades e instituições da sociedade civil. 
 
Art. 9º Os membros do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social 
poderão ser substituídos, mediante solicitação da instituição ou autoridade pública a 
qual estejam vinculados, apresentada por escrito ao referido Conselho, o qual fara 
comunicação do ato ao Chefe do Executivo Municipal. 
 
Art. 10 A função de membro do Conselho Municipal de Transparência e Controle 
Social é considerada de relevante interesse público e não será remunerada. 
 
Art. 11 Perderá o mandato o conselheiro que: 
 
I - desvincular-se do órgão de origem da sua representação; 
II - faltar a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas sem justificativa, que 
deverá ser apresentada na forma prevista no regimento interno do Conselho; 
III - apresentar renúncia ao Conselho, que será lida na sessão seguinte à de sua 
recepção; 
IV - enquanto representante da sociedade civil no Conselho, passar a ocupar cargo 
comissionado no Poder Executivo ou Legislativo municipal; 
V - for condenado por sentença irrecorrível, em razão do cometimento de crime ou de 
contravenção penal. 
 
Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes 
do Conselho, em procedimento iniciado mediante provocação, assegurada a ampla 
defesa. 
 
Art. 12 Perderá o mandato a instituição que: 
 
I - extinguir sua base territorial de atuação no Município de Niterói; 
II - tiver constatada, em seu funcionamento, irregularidade de acentuada gravidade que 
torne incompatível sua representação no Conselho; ou 
III - sofrer penalidade administrativa ou judicial reconhecidamente grave. 
 
Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria simples dos 



226 

 

componentes do Conselho, em procedimento iniciado mediante provocação, assegurada 
a ampla defesa. 
 

Seção IV 
Do Funcionamento 

 
Art. 13 O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social terá a seguinte 
estrutura: 
 
I - Plenário; e 
II - Diretoria Executiva. 
 
Art. 14 A diretoria executiva será composta de: 
 
I - Presidente; e 
II - Secretário-geral. 
 
§ 1º A diretoria executiva do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social 
será eleita alternadamente entre os seus membros da sociedade civil e os da 
administração pública, em votação aberta entre seus pares, na forma a ser disciplinada 
no regimento interno. 
§ 2º A composição da diretoria executiva observará a paridade entre a área 
governamental e a sociedade civil. 
 
Art. 15 As reuniões do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social serão 
realizadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, em primeira 
convocação, ou com o número a ser definido em seu regimento interno, em segunda e 
última convocação. 
 
Art. 16 As atas das reuniões e resoluções do Conselho deverão ser publicadas no site da 
Prefeitura Municipal de Niterói em prazo máximo de 15 dias, com respectivas 
realizações e aprovações. 
 
Parágrafo único. Anualmente, será publicado relatório de atuação do Conselho. 
 
Art. 17 As reuniões são públicas e abertas a quaisquer cidadãos, e divulgadas com 
antecedência de, no mínimo, uma semana. 
 
Art. 18 Poderão ser realizadas sessões de audiência pública aos cidadãos, sem prejuízo 
das reuniões ordinárias. 
 
Art. 19 O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social instituirá seus atos 
por meio de resoluções aprovadas pela maioria dos presentes, garantida a publicação 
nos atos oficiais do Município. 
 
Art. 20 O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social reunir-se-á, 
ordinariamente, em periodicidade bimestral, e, extraordinariamente, sempre que 
convocado por sua diretoria executiva ou por maioria de seus membros. 
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Art. 21 A Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle prestara 
apoio necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de Transparência e Controle 
Social. 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 22 Os membros do primeiro Conselho Municipal de Transparência e Controle 
Social serão eleitos e indicados dentro de 30 (trinta) dias a partir da promulgação desta 
lei, obedecida a proporcionalidade definida no art. 7º desta Lei. 
 
Parágrafo único. Após a realização do processo eleitoral de que trata o caput desse 
artigo, o Prefeito nomeara, por decreto, os representantes eleitos e/ou indicados, 
titulares e suplentes, empossando-os em até quinze dias. 
 
Art. 23 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Niterói, 21 de dezembro de 2015. 
Rodrigo Neves – Prefeito 
 
PROJETO DE LEI Nº 110/2015  
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ANEXO B- Resposta por e-mail do Conselho Municipal de Transparência e Controle 
Social 
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ANEXO C – Resposta da Secretaria Executiva 

 

 
 



230 

 

ANEXO D- Tramitação Processo Administrativo FME 
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ANEXO E- Tramitação Processo Administrativo SECONSER 
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