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RESUMO 

 

Estudo sobre as políticas de arquivos abordando elementos dos programas de gestão, 

preservação e acesso aos documentos nos municípios fluminenses de médio porte. Discute a 

estreita conexão entre informação, documento de arquivo e o arquivo, destacando suas 

características singulares. Destaca o município como importante ente federado e apresenta o 

Arquivo Público Municipal como um serviço de informação em prol da administração pública 

municipal e da sociedade, contexto no qual enfoca a gestão de documentos como processo 

estratégico e essencial para que a administração pública possa alcançar eficiência, eficácia e  

transparência administrativa, como, condição indispensável para a preservação do patrimônio 

documental e para a efetividade do direito de acesso aos documentos e às informações. A partir 

das reflexões sobre conceitos e processos de políticas públicas, delineia-se uma definição de 

Política Municipal de Arquivo (PMA), seus princípios, objetivos, diretrizes, bem como, 

apresenta uma proposta de seis requisitos necessários ao processo de formulação e a 

implementação de uma PMA, referência para a análise do campo empírico. Do ponto de vista 

metodológico, a pesquisa se classifica como qualitativa e exploratória, de natureza bibliográfica 

e documental, desenvolvida a partir de revisão de literatura e elaboração de diagnóstico da 

situação arquivística aplicado junto às prefeituras dos nove municípios que configuram o 

escopo do seu campo empírico (Barra do Piraí, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Paracambi, 

Rio Bonito, Saquarema, Seropédica, Três Rios e Valença). Como resultado, observa-se que 

apesar do amplo arcabouço jurídico existente que determina a gestão de documentos e apesar 

das ações que já foram empreendidas ao longo do tempo em prol dos arquivos municipais 

brasileiros, não existem políticas públicas de arquivos nos municípios fluminenses de médio 

porte que contemplem políticas de gestão e preservação de documentos, o que impacta 

diretamente no acesso aos documentos e às informações públicas, bem como na formação do 

patrimônio documental destes municípios e, consequentemente, na formação do patrimônio 

cultural do país, sendo necessário continuar fomentando novos estudos sobre política municipal 

de arquivos rumo à consolidação de uma Política Nacional de Arquivos no Brasil. 

 

Palavras-chaves: Arquivo Público Municipal. Gestão de Documentos. Acesso à 

Informação. Política Municipal de Arquivos. Municípios Fluminenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Study on archive policies addressing elements of records management, preservation and access 

to documents programs in medium-sized cities in Rio de Janeiro. Discuss the close connection 

between information, archival documents and archives, highlighting their unique 

characteristics. It highlights the municipality as an important federated entity and presents the 

Municipal Public Archive as an information service for the benefit of the municipal public 

administration and society, a context in which it focuses on records management as a strategic 

and essential process for a public administration to achieve efficiency, administrative 

effectiveness and transparency, as an indispensable condition for the preservation of 

documentary heritage and for the effectiveness of the right of access to documents and 

information. Based on reflections on public policy concepts and processes, a definition of 

Municipal Archive Policy (PMA) is outlined, its principles, objectives and guidelines, as well 

as, it presents a proposal of six requirements according to the implementation process and the 

implementation of a PMA, reference for the analysis of the empirical field. From a 

methodological point of view, the research is classified as qualitative and exploratory, of 

bibliographic and documentary nature, developed from literature review and diagnosis of the 

archival situation applied to the prefectures of the nine municipalities that configure the scope 

of their empirical field (Barra do Piraí, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Paracambi, Rio 

Bonito, Saquarema, Seropédica, Três Rios and Valença). As a result, it is observed that despite 

the wide existing legal framework that determines the management of documents and despite 

the actions that have already been taken over time in favor of Brazilian municipal archives, 

there are no public policies for archives in the medium-sized cities of Rio de Janeiro. that 

contemplate policies for the management and preservation of documents, which directly 

impacts access to documents and public information, as well in the formation of the 

documentary heritage of these municipalities and, consequently, the formation of the country's 

cultural heritage, and because of that it is necessary to continue promoting new studies about 

municipal archives policy towards the consolidation of a National Archives Policy in Brazil. 

 

Keywords: Municipal Public Archives. Archives and records management. Access to 

information. Municipal Archives Policy. Fluminense municipalities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa faz um diagnóstico da situação da gestão de documentos, dos arquivos e 

do acesso à informação nos municípios fluminenses de médio porte, com população entre 50 e 

100 mil habitantes, como contribuição para uma política pública municipal de arquivos mais 

eficiente em suas obrigações jurídicas, administrativas e sociais. Trata-se de projeto de 

mestrado desenvolvido no âmbito da Linha 2 - Fluxos e Mediações Sócio-técnicas da 

Informação do PPGCI/UFF, que integra a produção do Grupo de Pesquisa Gênese Documental 

Arquivística, UFF/CNPq.  

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo primeiro estabelece que a base 

da República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios 

e do Distrito Federal, constituindo-se em um Estado Democrático de Direito, e têm como pilares 

fundamentais a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da 

livre iniciativa e o pluralismo político (BRASIL, 1988).  

A CF/88 inaugurou uma nova fase político-institucional no Brasil ao reafirmar o Estado 

Democrático de Direito e ao trazer um amplo rol de direitos civis, sociais e políticos para os 

cidadãos e impor ao Estado obrigações para a efetivação de direitos e garantias coletivas e 

individuais, como o direito à saúde, à segurança, à educação, à moradia, entre outros. Saúde, 

segurança e educação são temas recorrentes nas falas e discursos de candidatos às eleições e 

tem ocupado uma posição de destaque nas agendas públicas, na medida em que impactam 

diretamente na vida das pessoas. Entretanto, em relação ao usufruto desses direitos, são 

recorrentes os estudos acadêmicos e notícias veiculadas pelos meios de comunicação sobre as 

dificuldades dos cidadãos em exercerem esses direitos.  

A violência que se faz presente nas cidades é um grave problema público. Os serviços 

públicos de saúde frequentemente afetam os cidadãos pela má qualidade do atendimento em 

hospitais e postos de saúde municipais, problemas como a recusa de atendimento em 

emergências hospitalares, a falta de leitos, de médicos, de medicamentos e de equipamentos 

imprescindíveis à manutenção da vida, e, até mesmo a falta de materiais básicos, para o 

desempenho das funções médicas. Já na educação pública são frequentes as dificuldades 

enfrentadas por pais para matricularem seus filhos próximos às suas casas, bem como a 

infraestrutura precária das escolas, falta de recursos materiais e tecnológicos, entre outros que 

prejudicam uma educação de qualidade. 

As dificuldades da população em acessar esses direitos fundamentais e se beneficiar de 

serviços públicos de qualidade, por vezes, está relacionada à má gestão e à corrupção, que se 



21 

dá por meio de desvio de somas vultosas de recursos públicos, superfaturamento de contratos 

com empresas de terceirização e com organizações sociais, etc. 

 Em face desse cenário, o acesso às informações públicas é também um direito 

fundamental garantido pela CF/88, e é essencial para que a sociedade tenha condições mínimas 

para tomar conhecimento dos atos praticados pela Administração Pública e avaliar as razões 

pelas quais esses serviços estão sendo prestados de forma tão ineficiente. Desta forma, o acesso 

aos documentos de arquivo e às informações neles contidas desempenha um papel 

preponderante na construção de espaços sociais de cidadania, que se constitui num importante 

instrumental propulsor de participação política e de controle social, já que fornece elementos 

que possibilitam que o cidadão tenha uma maior capacidade de conhecer, se manifestar e de 

participar dos rumos das políticas públicas no âmbito do governo, e de não se silenciar ante a 

malversação e desvio de finalidade de recursos públicos que deveriam ser aplicados na 

prestação de serviços básicos, necessários ao bem-estar geral dos cidadãos, propiciando um 

cenário democrático em que cidadãos bem informados tenham mais capacidade de reivindicar 

o acesso aos direitos que lhes são garantidos. Assim, a construção da cidadania exige, entre 

outros pressupostos, o direito de acesso aos documentos, aos arquivos e às informações neles 

contidas. 

O direito de acesso à informação pública não é um tema recente nem é algo novo no 

ordenamento jurídico. Em outros países, estudos realizados com referenciais teóricos 

traduzidos nos diversos tratados e convenções já estabeleciam, há mais de dois séculos, o direito 

à informação como um direito fundamental. A Suécia foi pioneira no tema, sendo a primeira 

nação no mundo a editar um marco legal sobre o acesso público aos documentos oficiais, o 

Swedish Freedom of the Press Act, adotado em 1766.  

Outro marco importante foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, fruto da Revolução Francesa, que estabeleceu no artigo 15: “A sociedade tem o direito 

de pedir conta a todo agente público de sua administração”. De acordo com o Arquivista 

Americano Theodore Roosevelt Schellenberg (1974), a Revolução Francesa reconheceu a 

importância dos documentos para a sociedade e para a proteção de direitos. Este 

reconhecimento foi uma das grandes conquistas da Revolução, resultando em três importantes 

realizações no campo arquivístico: 1) criação de uma administração nacional e independente 

dos arquivos; 2) Proclamação do princípio de acesso do público aos arquivos; 3) 

Reconhecimento da responsabilidade do Estado pela conservação dos documentos de valor 

(SCHELLENBERG, 1974, p. 5). 

Na América Latina, a Colômbia foi pioneira ao estabelecer, em 1888, um Código da 



22 

Organização Política e Municipal que permitia aos cidadãos solicitar documentos públicos a 

órgãos governamentais.  Em 1948, com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), 

o conceito do direito à informação conquistou espaço a partir da diretriz manifestada pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 10 de dezembro de 1948, produzida 

no âmbito da Assembléia das Nações Unidas. A DUDH estabelece, em seu artigo 19, que “Todo 

ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, 

sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por 

quaisquer meios e independente de fronteiras”. 

Em 4 de julho de 1966 é aprovada nos Estados Unidos o Freedom of Information Act 

(FoIA), a Lei de Liberdade de Informação americana, que entrou em vigência em 5 de julho de 

1967 e foi aprovada em um cenário marcado por inovações nos programas aeroespaciais, lutas 

por igualdade racial, Guerra Fria e Guerra do Vietnã. Esta Lei concedeu aos cidadãos 

americanos a garantia legal de acessar o conteúdo dos arquivos mantidos pelas agências do 

Poder Executivo Federal, exceto na medida em que esses registros (ou partes deles) estejam 

protegidos contra a divulgação pública por uma das nove exceções para sigilo. Seguindo essa 

trilha, outros países também editaram leis garantindo o direito de acesso à informação, como a 

Noruega, em 1967; a França, em 1978; a Holanda, em 1978; a Austrália e o Canadá, em 1982, 

entre outros.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu o acesso à informação como um 

direito fundamental e ademais determinou que a gestão de documentos é o meio necessário para 

que o direito de acesso à informação seja concretizado, impondo à administração pública o 

dever de promover a gestão de documentos para franquear a consulta aos documentos públicos 

e às informações a quantos deles necessitem. A partir da CF/88, surgem diversos dispositivos 

legais complementando o direito de acesso às informações públicas. Em 1991 é editada a Lei 

nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, conhecida como Lei de Arquivos, sendo a primeira lei que 

deu aplicabilidade a dispositivos do artigo 5º e do 216 da CF/88.  

A Lei de Arquivos (LARQ) dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados, reafirmou os princípios constitucionais, ao explicitar que todos têm direito a receber 

dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, e 

estabelecendo como dever do Poder Público, a gestão de documentos como instrumento de 

apoio, não apenas à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos 

de prova e informação, mas também como um recurso fundamental de controle e participação 

da sociedade na administração pública.  

O direito de acesso à informação que já encontrava amparo na regulamentação da 
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LARQ, após diversas previsões isoladas em legislações infraconstitucionais, passados 20 anos 

da edição da LARQ e 23 anos da promulgação da CF/88, ganha mais um importante reforço 

rumo à consolidação da democratização no país, com a edição em 18 de novembro de 2011, da 

Lei n.º 12.527, chamada de Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso às 

informações públicas no Brasil. Embora, o direito à informação no Brasil não seja um tema 

recente, a LAI estabeleceu que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção, assim como já  

fora previsto na Suécia no ano de 1766 

A Administração Pública tem por função realizar diversas atividades para a prestação 

de serviços públicos em atendimento às demandas da sociedade. Todas essas atividades são 

registradas em documentos de arquivo que são como retratos das ações e dos atos 

administrativos praticados pelos agentes públicos no exercício de suas funções.  

Sendo assim, tendo em vista o imenso volume de atividades que realiza, a administração 

pública é uma grande produtora e custodiadora de conjuntos dos documentos que são 

produzidos, recebidos e acumulados por órgãos e entidades da administração direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no 

exercício de suas funções e atividades específicas, formando os arquivos públicos que reúnem, 

por meio desses conjuntos de documentos, informações relevantes e estratégicas. Nesse sentido, 

a Administração é, ao mesmo tempo, produtora, custodiadora e usuária dos documentos e 

informações que produz para poder desempenhar suas funções de maneira de maneira precisa, 

ágil e eficiente. 

A Administração Pública tem por dever garantir que qualquer cidadão possa ter acesso 

aos documentos públicos que registram a conduta dos agentes públicos na execução dos 

serviços à população, ressalvando-se apenas os documentos cuja divulgação possa trazer algum 

tipo de risco à sociedade ou ao Estado, mantendo-se eventual restrição apenas enquanto 

perdurar o interesse público, que justificou suas restrições de acesso.  

A LARQ e a LAI são leis federais, as quais todos os órgãos e entidades públicas 

Federais, Estaduais e Municipais de todos os Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário –, 

têm a obrigação de cumpri-las rigorosamente, tendo em vista que o cumprimento da LARQ 

garante a plena efetividade da LAI. A descentralização político-administrativa confere aos 

estados e municípios autonomia para legislar de forma complementar sobre os documentos 

públicos e sobre o acesso às informações gerados na esfera de suas competências, desde que 

respeitadas as disposições previstas na CF/88, na LARQ e na LAI.  

A LARQ determina que os municípios legislem de forma suplementar à legislação 

federal de arquivos, para promoverem a gestão dos documentos produzidos, recebidos e 
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acumulados pelos órgãos e entidades públicas municipais, no exercício de suas funções e 

atividades. Determina ainda que a gestão dos documentos públicos no âmbito dos municípios 

deve estar formalmente institucionalizada a partir de legislação própria, inclusive com a criação 

de arquivos municipais, a quem caberá as competências da implantação das políticas de gestão 

de documentos vigentes, inclusive dos critérios de organização e vinculação dos arquivos 

municipais e o acesso aos documentos públicos em sua esfera de competência. 

O arquivo público municipal é um órgão que, se devidamente estruturado e com os 

recursos necessários ao cumprimento de suas funções, serve como valioso serviço de 

informação e apoio estratégico para que a administração pública possa exercer suas atribuições 

e competências de forma eficiente, democrática e transparente. Nesse sentido, demonstra-se 

que é indispensável o fomento às políticas públicas de arquivos em âmbito municipal para 

apoiar a execução de outras políticas públicas fundamentais ao bem-estar da coletividade, assim 

como garantir aos cidadãos da municipalidade o direito ao acesso às informações contidas em 

documentos de arquivo, como instrumento à concretização de direitos fundamentais como 

educação, saúde, segurança, habitação, acesso à informação, entre outros. 

Dentro desse contexto, considerando os impactos sociais previstos a partir de outras 

políticas que se vinculam a de gestão de documentos voltada para o exercício diferenciado da 

cidadania, não se pode ignorar a possibilidade de que a inexistência de arquivos públicos 

municipais esteja muito mais relacionada a uma proposta de efetiva limitação da democracia 

do que a um mero desconhecimento das imposições jurídicas já existentes. Não por acaso, para 

a identificação de um determinado problema público e para a formulação de políticas públicas 

faz-se necessário a elaboração de um diagnóstico da situação. Da mesma forma, o diagnóstico 

da situação arquivística se coloca como uma ferramenta fundamental, a qual irá fornecer os 

elementos necessários para o conhecimento do problema arquivístico, possibilitando, desta 

forma, a tomada de decisões baseadas em informações relevantes, de modo a pensar de forma 

planejada como agir sobre a realidade encontrada.  

O diagnóstico da situação arquivística é, portanto, um instrumento-chave para 

fundamentar o processo de formulação e implementação de políticas públicas de arquivo, que 

de forma indissociável engloba as políticas de gestão, de preservação e de acesso aos 

documentos de arquivo, com o objetivo de garantir a preservação do patrimônio documental e 

o acesso às informações e às fontes de cultura e, sobretudo, um controle qualificado dos atos 

praticados pelos gestores públicos municipais, com o exercício pleno e diferenciado da 

cidadania. Decorre desta perspectiva mais ampla dos usos dos documentos de arquivos, da 

experiência profissional como Diretora da Divisão de Documentos Escritos e Especiais do 
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Arquivo Geral da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, bem como da atuação como 

Coordenadora da Coordenação de Apoio ao Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), a 

motivação para a escolha deste tema de pesquisa. Não por acaso, como afirma Maria Cecília de 

Souza Minayo (2001, p. 17), “nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, 

em primeiro lugar, um problema da vida prática”.  

Atuando como Diretora da Divisão de Documentos Escritos e Especiais do Arquivo 

Geral da Cidade do Rio de Janeiro, a partir das diversas demandas de informações por parte dos 

usuários com perfis variados, como pesquisadores, gestores e demais cidadãos, foi possível 

compreender não apenas a importância da dimensão técnica da gestão de documentos, mas 

também a do espaço privilegiado e central do Arquivo Municipal, fosse a partir de suas facetas 

como instrumento estratégico de apoio à administração, mas também como instrumento de 

natureza social e o importante contributo para o exercício diferenciado da cidadania. Atuando 

no Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, recebia demandas variadas por partes dos 

arquivos públicos das esferas estaduais e municipais e, neste sentido, foi possível constatar a 

existência das dificuldades enfrentadas pelos arquivos públicos brasileiros, sobretudo os 

arquivos públicos municipais, mas também perceber que em muitos municípios sequer existia 

um Arquivo Municipal instituído.  

Assim, além da percepção do papel social ocupado pelos profissionais arquivistas, ficou 

evidenciado que no processo de formação e qualificação desses profissionais não há espaços 

para proposta meramente tecnicista que, sob a falsa e inexistente neutralidade não se discuta o 

seu relevante papel social, na medida em que tem como função não só a gestão, o tratamento, 

a disponibilização, a proteção e a preservação do patrimônio documental, que em si constituem-

se em serviço de primeira grandeza, mas também o papel de mediador ou facilitador no processo 

de democratização do acesso às informações contidas nos documentos de arquivo. Sem essa 

compreensão de que o seu fazer técnico está referenciado em um porque fazer social, as 

demandas dos diferentes grupos de usuários não serão devidamente supridas. 

A relevância das questões suscitadas nesta pesquisa se dá no sentido de que os 

municípios são o lócus onde as pessoas vivem e demandam mais diretamente, e em maior 

volume, dos serviços públicos essenciais à sua existência e necessários ao seu bem estar. Em 

face dessa dinâmica e por determinação da Constituição Federal, assim como de vasto 

ordenamento jurídico já existente no país, fica a administração pública municipal obrigada e, 

portanto, com a responsabilidade de garantir aos cidadãos o acesso aos documentos e às 

informações neles contidas. São esses atos formais produzidos e acumulados no âmbito de 

atuação da Administração Pública que conferem o exercício diferenciado da cidadania, e 
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autoriza e legitima postular direitos, deveres, controle e fiscalização, tanto por parte dos 

cidadãos como da própria Administração Pública. 

Acresce-se ainda, à relevância desta pesquisa, a importância da temática dos arquivos 

públicos municipais como valioso serviço de informação e ferramenta de gestão indispensável 

para o apoio à administração e suporte à defesa de direitos e cumprimento de deveres tanto por 

parte do ente estatal municipal como dos cidadãos, bem como pelo fato de que estudos sobre 

políticas públicas de arquivos em âmbito municipal carecem de mais debates, podendo esta 

pesquisa, ainda que em menor escala, constituir-se em mais um passo, ainda que modesto diante 

das realidades encontradas, para diagnósticos mais amplos da situação arquivística em outros 

municípios. As políticas públicas de arquivos, a gestão de documentos, os arquivos públicos 

municipais e os arquivistas desempenham papel determinante para uma Administração Pública 

municipal eficiente, eficaz, transparente, comprometida com a qualidade dos serviços prestados 

à população e equânime quanto aos direitos dos seus cidadãos em ter acesso aos documentos e 

às informações neles contidas, de modo a permiti-los que atuem como atores do processo 

democrático, por meio do conhecimento dos atos propostos e efetivamente praticados pelo 

administrador municipal e, por conseguinte, possibilitando que estes atuem na participação do 

processo decisório e no controle social de suas prioridades 

Destaca-se também a relevância da pesquisa para investigar quais são as possíveis 

causas de número tão reduzido de arquivos municipais institucionalizados no estado do Rio de 

Janeiro, na medida em que o Rio de Janeiro conta com importantes atores arquivísticos 

institucionais, como o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), o Arquivo Nacional, o 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), o Conselho Estadual de Arquivos do 

Rio de Janeiro (CONEARQ) e duas universidades federais que possuem curso superior de 

Arquivologia, além de contarem com importantes programas de pós-graduação de mestrado e 

doutorado em Arquivologia e em Ciência da Informação, que produzem conhecimento acerca 

de temáticas variadas do mundo dos arquivos.Apesar da gestão de documentos e o acesso às 

informações públicas serem imposições legais estabelecidas pela legislação brasileira como 

uma obrigação da administração pública, tais procedimentos estão distantes de serem valores 

ou uma preocupação desta. Nesse processo, os arquivos públicos municipais como órgãos 

primordiais para a efetividade dos preceitos preconizados pela CF/88, pela LARQ e pela LAI 

são serviços estratégicos de informação que têm condições de desempenharem um papel 

fundamental na gestão, na preservação e no acesso aos documentos e às informações neles 

contidas, sendo um contributo ao exercício da cidadania em suas diferentes dimensões. 

Os arquivos públicos municipais como atores responsáveis pelo cumprimento das 
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políticas públicas de arquivos em âmbito local, desempenham um papel fundamental para a real 

e efetiva implantação de uma cidadania plena. Além disso, os arquivos públicos municipais têm 

a função de implementar e supervisionar a Política Nacional de Arquivos em seu âmbito de 

atuação e contribuir na formação e preservação de uma parte importante e significativa do 

patrimônio histórico-cultural do país. 

A CF/88, a LARQ e a LAI, de forma incontestável, delegam aos estados, Distrito 

Federal e aos municípios a responsabilidade de regulamentar através de dispositivos legais 

suplementares, a gestão e o acesso aos documentos públicos. Entretanto, a problemática se 

coloca ao se constatar que em âmbito municipal o processo de formulação e aprovação de 

dispositivos legais suplementares que definam os critérios para a gestão de documentos 

produzidos e acumulados pelas administrações municipais, bem como para a 

institucionalização e organização de arquivos municipais, conforme preconiza o artigo 1º, 17 e 

21, da Lei de Arquivos, tem ocorrido de modo letárgico. Nesse contexto, ainda que os 

Executivos municipais possam alegar, muito embora, indevidamente, como sabemos tratar-se 

de uma prerrogativa dos Legislativos, fica-nos evidente que a ausência de arquivistas no quadro 

funcional das prefeituras, é outro indicativo da atenção como tais unidades são negligenciadas. 

O Brasil, país de dimensões continentais, conta, até o presente momento (julho de 2020) 

com 5.570 municípios. Ressalta-se que em consulta realizada no Cadastro Nacional de 

Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos do CONARQ, nos anos de 2018, 2019 e 

2020, constatou-se que no referido Cadastro o registro de arquivos públicos municipais 

institucionalizados é praticamente escasso. No estado do Rio de Janeiro, a situação não é 

diferente. Dos 92 municípios que compõe este estado, identificamos a existência de apenas 

quatro registros de arquivos públicos municipais no referido Cadastro, sendo eles: 1) Arquivo 

Geral da Cidade do Rio de Janeiro; 2) Arquivo Público e Histórico Municipal de Valença; 

3)Arquivo Público Municipal de Campos dos Goytacazes; 4) Fundação D. João VI de Nova 

Friburgo - "Arquivo Histórico" da cidade de Nova Friburgo. Cabe ressaltar que o fato de constar 

apenas quatro arquivos públicos municipais registrados no Cadastro do CONARQ, talvez não 

signifique que outros arquivos municipais não existam, e, neste sentido, a realização de 

diagnósticos de situação arquivística no estado do Rio de Janeiro se faz imprescindível para 

buscar solucionar essa lacuna. 

Tendo em vista as considerações até aqui formuladas, assim como a própria relevância 

econômica, política, social, cultural e arquivística do estado do Rio de Janeiro, elegemos como 

campo empírico os municípios fluminenses que, baseado nas informações de 2018 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tivesse uma população entre 50.000 e 100 mil 
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habitantes, com base em tais parâmetros temos um total de nove municípios, sendo estes: 

1 - Barra do Piraí – (94.778 habitantes); 

2 - Cachoeiras de Macacu – (58.937 habitantes); 

3 - Guapimirim – (60.517 habitantes); 

4 - Paracambi – (52.257 habitantes); 

5 - Rio Bonito – (60.201 habitantes); 

6 - Saquarema – (89.170 habitantes); 

7 - Seropédica – (86.312 habitantes). 

8 - Três Rios – (81.804 habitantes); 

9 - Valença – (76.523 habitantes). 

 

Cada um desses municípios foi objeto de análise a partir da situação atual do cenário da 

gestão de documentos, dos arquivos e do acesso à informação, especificamente no Poder 

Executivo Municipal. Com base na realidade identificada, mas, fundamentalmente 

considerando as imposições dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais existentes, 

que conferem a obrigatoriedade dos entes estatais municipais em promover a gestão de 

documentos como condição para a garantia do acesso às informações contidas nos documentos 

de arquivos, bem como a importância aos arquivos públicos municipais, este estudo propôs-se 

a responder a seguinte questão de partida: Existem políticas públicas de arquivos, formalmente 

instituídas, que contemplem programas de gestão, preservação e acesso aos documentos nos 

municípios fluminenses de médio porte?  

Na busca da resposta à questão acima suscitada, esta pesquisa teve por objetivo geral 

analisar, com base nos diagnósticos, as relações entre a gestão de documentos, os arquivos e o 

acesso à informação como contribuição para a formulação e implementação de uma política 

pública de arquivos no Poder Executivo dos municípios fluminenses de médio porte.  

Para investigar e responder aos questionamentos propostos foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos:  

• Discutir os arquivos, a gestão de documentos e o acesso às informações no âmbito da 

política pública de arquivos;  

• Identificar o grau de institucionalização dos arquivos, se e de que forma ocorre a gestão, 

o tratamento, a preservação e o acesso público às informações contidas em documentos 

de arquivo, no âmbito do Poder Executivo dos municípios fluminenses de médio porte, 

utilizando o diagnóstico de situação arquivística como ferramenta e instrumento técnico 

arquivístico;  
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• Discutir a situação dos municípios fluminenses na perspectiva da Política Nacional de 

Arquivos para os municípios brasileiros, com ênfase nas ações do Conselho Nacional 

de Arquivos (CONARQ).  

• Discutir uma Política Municipal de Arquivo (PMA), sua definição, seus princípios, suas 

diretrizes e seus objetivos, bem como realizar uma proposta de requisitos para a 

formulação e a implementação de uma PMA. 

Para apresentação, desenvolvimento e alcance dos objetivos propostos, esta dissertação 

apresenta a seguinte estrutura: 

 No primeiro capítulo – Introdução – apresentam-se as considerações iniciais sobre a 

temática que tangencia a pesquisa, é apresentada a motivação para a escolha do tema, o 

problema, a justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos, e a estrutura da dissertação; 

No capítulo 2 – Metodologia – apresenta-se a caracterização da pesquisa, os 

procedimentos metodológicos, o instrumento de coleta de dados e o percurso para sua aplicação 

no campo empírico para a realização do diagnóstico da situação arquivística. 

No capítulo 3 – A tríade informação, documento de arquivo e arquivo: com base nos 

conceitos de documento e informação predominantes, buscou-se estabelecer suas relações 

dando destaque nas suas convergências que, a partir dos autores referenciados, nos permitissem 

identificar com maior clareza a importância dos documentos, dos arquivos e das informações 

para a administração dos municípios e para toda a sociedade, seja para eficiência da própria 

administração, seja, ainda, pela possibilidade de seu controle pelos seus munícipes. 

No capítulo 4 – O papel dos municípios e dos arquivos municipais no contexto da 

administração pública brasileira – apresentam-se noções de estado, governo e administração 

pública, o papel do município como ente federado, destacando histórico, funções e a 

importância dos municípios. Apresenta uma proposta de conceituação de Arquivo Público 

Municipal (APM) como um serviço de informação especializado e estratégico e como 

instrumento de eficiência, transparência e acesso às informações públicas no âmbito dos 

municípios, esclarecendo a sua importância, suas funções e finalidades. 

No capítulo 5 – Gestão de documentos como ação estratégica para a eficiência, 

transparência, efetividade do direito de acesso às informações públicas e para a preservação 

do patrimônio documental: apresenta a gestão de documentos (GD) como condição 

determinante para a publicidade, a transparência, a eficiência administrativa e como condição 

para a efetividade do direito ao acesso aos documentos e das informações públicas neles 

contidas, explicitando seus principais conceitos, os principais atos legais que constituem o 



30 

arcabouço legal e infralegal que incide sobre a gestão de documentos. Apresenta a classificação 

e a avaliação de documentos de arquivo como atividades estratégicas e essenciais da GD e seus 

respectivos instrumentos - o Plano de Classificação de Documentos (PCD) e a Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos (TTDD) como ferramentas para a transparência e 

a para a preservação do patrimônio documental e cultural.  

No capítulo 6 – A Política Nacional de Arquivos e suas ações em prol dos arquivos 

municipais: Apresenta alguns conceitos de políticas públicas. Discute a Política Nacional de 

Arquivos, a partir de reflexões sobre um dos principais atores, ou seja, o Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ, destacando suas ações voltadas para apoiar os municípios na gestão e 

preservação de documentos e ações de fomento à institucionalização de arquivos públicos 

municipais.  

No capítulo 7 – Dos fundamentos às ações: proposta de requisitos para uma Política 

Municipal de Arquivo (PMA): apresenta uma proposta de definição de Política Municipal de 

Arquivo (PMA), seus princípios, diretrizes e seus objetivos. Apresenta uma proposta de seis 

requisitos considerados basilares para a formulação e a implementação de uma PMA, a saber:  

• Requisito 1 – O Diagnóstico da Situação Arquivística (DSA); 

• Requisito 2 – Edição de um marco regulatório da Política Municipal de Arquivos; 

• Requisito 3 - O Arquivo Público Municipal; 

• Requisito 4 – Recursos Humanos Qualificados – destacando o papel do Arquivista; 

• Requisito 5 - Formulação e implementação da Política de Gestão de Documentos 

(PGD);  

• Requisito 6 – Ações de cooperação Arquivística. 

No capítulo 8 – Diagnóstico da situação arquivística das prefeituras dos municípios 

fluminenses de médio porte: apresenta-se o diagnóstico da situação arquivística como 

instrumento metodológico que antecede à formulação e implementação de políticas públicas de 

arquivos e de gestão de documentos. São apresentadas as características gerais do universo da 

pesquisa e o percurso metodológico empreendido para coleta de dados. É apresentada a análise 

dos dados coletados nos municípios.  

Por fim, nas Considerações Finais, apresentam-se reflexões sobre os resultados 

alcançados com a pesquisa, de acordo com os objetivos propostos e com os pressupostos 

teóricos, bem como, propõe-se algumas recomendações que possam vir a contribuir para o 

fomento de políticas municipais de arquivos e para o processo de consolidação da Política 

Nacional de Arquivos. 
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2 METODOLOGIA 

 Esta seção apresenta a caracterização da pesquisa, descreve os instrumentos utilizados 

para coleta de dados e explicita os critérios aplicados para a definição do recorte da pesquisa e 

como foram realizados o tratamento e a análise dos dados. 

 

2.1 Classificação da pesquisa 

 

Quanto ao objeto de estudo, a pesquisa se caracteriza como bibliográfica, que abrange 

a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 

boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.” 

(LAKATOS; MARCONI, 2005, p. 183). Optou-se por uma abordagem metodológica 

qualitativa, que, de acordo com Minayo (2009, p. 21), “se ocupa, nas ciências sociais, com um 

nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. (...) trabalha com o universo 

dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e atitudes”. Esse tipo de 

abordagem envolve pesquisa exploratória e trabalho de campo e, por fim, a análise do material 

empírico e documental.  

 

2.2 Universo da pesquisa 

 

 Como campo empírico, o universo de pesquisa escolhido para estudo teve como recorte 

espacial os municípios de médio porte do estado do Rio de Janeiro, com população entre 50 mil 

e 100 mil habitantes e suas prefeituras municipais, a saber:  

 

• Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu;  

• Prefeitura Municipal de Valença;  

• Prefeitura Municipal de Três Rios; 

• Prefeitura Municipal de Rio Bonito; 

• Prefeitura Municipal de Barra do Piraí; 

• Prefeitura Municipal de Guapimirim; 

• Prefeitura Municipal de Paracambi; 

• Prefeitura Municipal de Seropédica;  

• Prefeitura Municipal de Saquarema. 
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2.3 Procedimentos Metodológicos  

 

Levantamento bibliográfico e revisão de literatura sobre os temas: municípios, arquivos 

públicos municipais, políticas públicas de arquivo, gestão de documentos, acesso à informação 

e diagnóstico da situação arquivística. 

• Fontes de informação: livros, periódicos, dicionários de terminologia arquivística, 

teses e dissertações.  

Pesquisa documental para levantamento de dados sobre os elementos da política pública 

de arquivos e de acesso à informação no Brasil e nos municípios fluminenses de médio porte.  

• Fontes de informação: sites institucionais, e-SICs das prefeituras e atas de reuniões 

e plenárias do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ (1994-2019).  

Desenho do instrumento de coleta de dados e realização de visitas e aplicação do 

Formulário Diagnóstico dos Arquivos Municipais Fluminenses (Apêndice 1) para coleta de 

dados e elaboração do diagnóstico da situação arquivística das prefeituras municipais, que 

configuram o campo empírico da pesquisa.  

Elaboração de quadro de análise das Agendas das Reuniões Plenárias do CONARQ no 

período de 1994 a 2019 (Apêndice 2), que permitiram a síntese das discussões do CONARQ 

para as ações que possibilitarão a formulação da política pública de arquivos para os municípios 

brasileiros, requisitos de análise para o campo empírico desta pesquisa. 

 

2.4 O instrumento da pesquisa de campo: Formulário Diagnóstico dos Arquivos 

Municipais Fluminenses (Apêndice 1) 

 

O instrumento de coleta de dados para elaboração do diagnóstico da situação 

arquivística dos municípios, denominado Formulário Diagnóstico dos Arquivos Públicos 

Municipais Fluminenses (Apêndice 1), está estruturado nos seguintes módulos:  

 

• Módulo I - informações gerais sobre o município e sobre a prefeitura; 

• Módulo II - identificação dos arquivos; 

• Módulo III - características da infraestrutura dos arquivos; 

• Módulo IV - recursos tecnológicos e materiais existentes no arquivo; 

• Módulo V - características dos recursos humanos existentes no arquivo; 

• Módulo VI - procedimentos de gestão de documentos existentes; 
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• Módulo VII - características gerais dos acervos arquivísticos; 

• Módulo VIII - acesso aos documentos e às informações. 

 

2.5 Coleta de dados da Pesquisa: atividades realizadas 

 

2.5.1. Pesquisa bibliográfica 

 

Foi realizado levantamento, seleção, análise bibliográfica, revisão de literatura com 

vistas a possibilitar a fundamentação e a discussão teórica sobre os temas: municípios, arquivos 

públicos municipais, políticas públicas, políticas de arquivo, gestão de documentos e 

diagnóstico da situação arquivística, bem como compreender os municípios e suas relações com 

os arquivos, com a gestão e o acesso aos documentos.  

Em relação à pesquisa bibliográfica, esta foi realizada principalmente na Biblioteca e 

no Sistema de Informação do Arquivo Nacional (SIAN), por meio da digitação dos seguintes 

termos: “arquivos municipais”, “arquivos públicos municipais”, “gestão de documentos”, 

“política arquivística” “políticas pública de arquivos” e “diagnóstico da situação arquivística”. 

 Também foram pesquisados e analisados artigos publicados em revistas da área 

arquivística, tais como Revista Acervo do Arquivo Nacional, Revista Arquivo e Administração 

da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), e ainda foi feita pesquisa direta no Google 

sobre os termos já mencionados anteriormente.  

 

2.5.2. Pesquisa documental 

 

Foi realizada análise dos sites das prefeituras dos 9 (nove) municípios escopo desta 

pesquisa com o objetivo de identificar se a prefeitura divulga, nos seus portais eletrônicos, 

informações sobre a existência do arquivo público municipal formalmente constituído ou  sobre 

a existência de arquivo geral/central e/ou outra estrutura formal responsável pelos arquivos e 

pela gestão de documentos nos órgãos e entidades das prefeituras; para identificar os marcos 

legais que dizem respeito à estrutura e funcionamento da prefeitura e dos arquivos, de gestão 

de documentos e de acesso à informação (a lei orgânica municipal); Arquivo Público Municipal 

e ou arquivo geral, política municipal de arquivos, lei de arquivos ou normas que disciplinam a 

gestão de documentos, instrumentos de gestão de documentos, história administrativa do 

município, ou ato legal regulamentado à LAI; Portal da Transparência, link para e-SIC e link 

para a ouvidoria municipal. Também foram realizadas consultas nos gabinetes das Prefeituras 
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que fazem parte da pesquisa, na tentativa de localizar legislação editada pelo Poder Executivo 

municipal, relacionada às questões dos arquivos e gestão de documentos. Também foram 

enviados, via Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), pedidos de informação com vistas à 

obtenção de informações que não foram localizados nos sites das prefeituras. Na maioria dos 

sites das prefeituras analisadas foi constatada a existência de links para o Serviço de Informação 

ao Cidadão disponibilizado pelo governo federal ou pela empresa Betha Sistemas Ltda., 

empresa sediada em Limeira, São Paulo/SP e que, segundo informações constantes no site da 

empresa1, tem 33 anos de atividades, atuando em 914 municípios no desenvolvimento de 

software para gestão pública municipal, e presente com sete filiais e 20 revendedoras espalhadas 

pelo Brasil. Ainda que possuam esse suporte e tendo em vista a não localização nos sites das 

prefeituras de informações sobre os arquivos públicos municipais, foram realizadas consultas 

via SIC. Foram enviados SICs em 28 de dezembro de 2018, indagando se o município possui 

um arquivo público municipal institucionalizado por lei ou se existe outra estrutura formal 

responsável pelos arquivos na prefeitura, bem como solicitando dados gerais para contato, como 

endereço, telefone e responsável pelo arquivo. Entretanto, na data supracitada, quatro dos nove 

links não estavam funcionando, sendo respectivamente os links constantes nos sites das 

prefeituras de Guapimirim, Paracambi, Saquarema e Seropédica. No caso da Prefeitura de 

Cachoeiras de Macacu, o site completo da Prefeitura estava fora do ar.  Em 22 de abril de 2019, 

foram reenviados e-SICs de igual teor. 

 

2.5.3 Pesquisa de campo 

 

A atividade consistiu no agendamento e realização de visitas aos arquivos dos 

municípios para observação direta da situação arquivística encontrada nas prefeituras, bem 

como para aplicação do questionário junto aos gestores e/ou servidores responsáveis pelo 

arquivo e/ou pela gestão de documentos, como forma de ampliar a análise diagnóstica, pois 

conforme ressalta Indolfo (2008, p. 21), “como recomenda a Antropologia Social, existem 

distâncias entre o que se diz, o que se faz e o que se diz sobre o que se faz”.  

Com o intuito de viabilizar as visitas técnicas, iniciou-se contato via e-mail e por 

telefone com as prefeituras. Foram enviadas Carta de Apresentação de Aluno da UFF (Anexo 

1) para cada uma das prefeituras. Contudo, cabe frisar que não houve resposta escrita por parte 

de nenhuma delas. Diante deste fato, iniciou-se articulação e tratativas por telefone com cada 

 
1 Disponível em: http://www.betha.com.br/sobre#historia. Acesso em: 

http://www.betha.com.br/sobre#historia
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uma das prefeituras, com o objetivo de agendar e realizar as visitas técnicas. Em relação à 

comunicação, destaca-se a imensa dificuldade para se obter as informações sobre o arquivo e o 

contato dos responsáveis pelo arquivo nas prefeituras, sobretudo nas prefeituras de Seropédica 

e Barra do Piraí. A prefeitura de Barra do Piraí impressionou pela imensa dificuldade de 

comunicação e pela ausência de feed back. Foram sucessivas ligações que se iniciaram em 

dezembro de 2018 e se estenderam até agosto de 2019. Elaborado o instrumento de coleta de 

dados, o instrumento foi aplicado nas nove prefeituras. 
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3 A TRÍADE INFORMAÇÃO, DOCUMENTO DE ARQUIVO E ARQUIVO 

 

Este capítulo tem a função de apresentar os conceitos de informação e documento de 

forma ampla, até chegar aos conceitos de informação de natureza arquivística e ao conceito de 

documento de arquivo - matéria-prima dos arquivos, com vistas a possibilitar ao leitor um maior 

entendimento sobre os arquivos, quais são as suas finalidades, suas funções. 

A consciência sobre a importância e característica singular dos arquivos e das 

informações contidas nos documentos de arquivo, como fonte privilegiada para realização dos 

negócios da instituição, para o planejamento e tomada de decisões por parte da administração 

em todo e qualquer segmento, bem como, para que a sociedade possa compreender os arquivos 

como instrumento  para garantia de seus direitos, inclusive na fiscalização das propostas e dos 

atos praticados pelo da Administração Pública, requer a compreensão do significado da estreita 

conexão que existe entre a informação de natureza arquivística, o documento de arquivo e o 

arquivo, que, via de regra, é desconhecida pela maioria das pessoas, mesmo aquelas que 

deveriam ter uma maior compreensão da importância dessa tríade informacional, que de acordo 

com Antônia Heredia Herreira (1991, p. 121, tradução nossa) “a íntima relação entre arquivos, 

documentos e informação estabelece uma tripla dimensão do objeto da Arquivística”.  

Os termos informação, documento e arquivo são polissêmicos e amplamente usados 

pelos diversos segmentos sociais e profissionais, tornando-se necessário delimitar em que 

sentido esses termos estão sendo empregados. A seguir passa-se a descrever a tríade 

informacional a partir das acepções de autores da Ciência da Informação e da Arquivologia. 

 

3.1 Informação 

 

A informação está presente em todos os campos da atividade humana, e como vimos na 

introdução desta pesquisa, há tempos a informação é reconhecida como essencial no cotidiano 

das instituições e das pessoas, sendo elemento de transformações na estrutura política, 

econômica, social e cultural.  

No âmbito organizacional, especialmente na Administração Pública, a informação 

configura-se como um recurso vital para o desempenho de suas funções e atividades e para a 

tomada de decisões. Possui, ainda, em decorrência da potencialidade de fonte para a produção 

do conhecimento, uma propriedade capaz de nos submeter à condição de sujeitos livres ou 

submissos. E, ainda, de forma dicotômica, a informação tanto serviu, e ainda serve, como 

instrumento de um poder dominador ou como um instrumento de libertação - libertação da 
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ignorância, pois a informação pode proporcionar ao cidadão uma consciência de seu grupo e 

do relacionamento com o espaço em que vive. Nesse sentido, a consciência da importância da 

informação de qualidade, saber discerni-la, onde encontrá-la e como usá-la faz toda a diferença 

na sociedade contemporânea.  

A palavra informação é facilmente utilizada na linguagem quotidiano das pessoas e 

organizações. O termo informação é essencialmente polissêmico e é especialmente utilizado na 

Arquivologia, na Ciência da Informação e na Biblioteconomia por ser objeto disciplinar dessas 

áreas do conhecimento, mas também é muito utilizado no Jornalismo, na Comunicação, na 

Informática e em diversas outras áreas do conhecimento e, por isso, o termo informação recebe 

significados diferentes relacionados ao contexto ao qual está inserido, em razão de critérios que 

envolvem aspectos sociais, tecnológicos, econômicos, espaciais, culturais etc.  

Apesar da facilidade do uso da palavra informação, a literatura aponta que definir o 

conceito de informação não é tarefa nada fácil. Rafael Capurro e Birjer Hjørland (2007), no 

clássico artigo O conceito de Informação, afirmam que:  

 

No discurso científico, conceitos teóricos não são elementos verdadeiros ou falsos ou 

reflexos de algum outro elemento da realidade; em vez disso, são construções 
planejadas para desempenhar um papel a melhor maneira possível. Diferentes 

concepções de termos fundamentais, como informação, são, assim, mais ou menos 

úteis, dependendo das teorias (e, ao fim, das ações práticas) para as quais espera-se 

que dêem suporte. (CAPURRO; HJØRLAND, 2007, p. 149). 

 

Neste detalhado estudo, Capurro e Hjørland relatam o caos conceitual em torno da 

palavra informação e apresentam as muitas e variadas definições para ela nas ciências naturais, 

humanas e sociais, cada uma mais complexa que a outra. Registram a dificuldade de se obter 

um consenso sobre o seu conceito, já que: “quase toda disciplina científica usa o conceito de 

informação dentro de seu próprio contexto e com relação a fenômenos específicos” (2007, p. 

160). Os autores concluem o estudo afirmando que o conceito de informação não deve ser 

considerado isoladamente, mas sim em relação aos outros conceitos como, por exemplo, 

documento e mídia (CAPURRO; HJØRLAND, 2007, p. 193). 

A dificuldade de conceituar informação é também apontada por Joana Smit conforme 

aponta a seguir: 

 

[...] Tudo, literalmente tudo, pode ser portador de informação: a fumaça nos filmes de 

faroeste informa o perigo pressentido pelo índio, uma árvore informa sobre o 

ecossistema de um local, o prédio nos informa sobre a cidade, o arquiteto ou o modo 

de vida da população local, assim como a obra artística nos informa sobre as 

representações simbólicas dos povos e o sonho abre caminho para as informações do 

inconsciente – a onipresença da informação parece já não ser mais portadora de 

informação alguma: se há informação em toda parte, se tudo pode ser considerado 

informacional, então nada é. Há uma explosão ou um caos informacional, nele 
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estamos (ou navegamos e surfamos, para atualizar a linguagem) (SMIT, 2012, p. 84). 

 

Tendo em vista que definir informação não é uma tarefa simples, conforme apontado 

por Capurro e Hjørland (2007) e Smit (2012), optou-se pela escolha de alguns conceitos de 

informação preconizados por autores que influenciaram a área da Ciência da Informação e da 

Arquivologia, por meio de seus estudos em torno do conceito de informação e que de alguma 

maneira possam fornecer suporte para embasar as discussões e estabelecer convergência com o 

escopo desta pesquisa. 

Ives François Le Coadic (1996) define a informação como “conhecimento inscrito 

(gravado) sob a forma escrita (impressa ou digital), oral ou audiovisual”. O autor explicita ainda 

que “a informação comporta um elemento de sentido. É um significado transmitido a um ser 

consciente por meio de uma mensagem inscrita em um suporte espacial-temporal: impresso, 

sinal elétrico, onda sonora, etc [...]”. (LE COADIC, 1996, p. 5) 

Michael Keeble Buckland, em seu clássico artigo Informação como coisa (1991), 

ressalta a importância de recuperar e repensar as práticas documentárias de Paul Otlet e Suzane 

Briet, amplia a definição de documento inferindo-lhe critérios como materialidade e 

intencionalidade e evidência ao discurso da informação. Trata da informação trabalhada numa 

abordagem de “coisas” que podem nos informar sobre algo. Seu conceito de documento refere-

se a qualquer recurso informacional físico, trabalhando sobre a perspectiva de modelos 

designados para representar ideias e objetos como a exemplo de obras de artes, livros, assim 

como textos. 

Buckland (1991) afirma que o termo informação traz consigo ambivalências geradas 

pelos mais diversos teóricos do assunto e, neste sentido, com vista a diminuir a imprecisão em 

torno do termo informação, propôs três significados principais para a palavra informação: 

informação como coisa, informação como conhecimento e informação como processo, 

conforme destaca:  

 

1 - informação-como-processo (information-as-process) - processo mediante o qual o 

sujeito se informa. O ato de informar, de comunicar fatos e a partir daí estabelecer 

operações entre o mundo material e o imaterial. Neste caso, a informação está 

diretamente ligada ao ato de informar, de comunicar o conhecimento sobre algum fato 

ou ocorrência e à transformação que ocorre na mente quando alguém é informado 
sobre algum fato, o que eles conhecem é modificado. Quando alguém é informado e 

o que sabe é mudado. 

2 - informação-como-conhecimento (information-as-knowledge) - subjetividade, 

percepção, assimilação e apreensão particular de fatos e eventos. Processo que ocorre 

na mente do indivíduo. Quando o indivíduo é informado, comunicado sobre algum 

fato particular, assunto, ou evento; aquilo que é transmitido, ele adquire um 

conhecimento a partir daquela informação que lhe foi comunicada. É também 

utilizada para demonstrar o que é compreendido. 

3 - informação-como-coisa (information-as thing) - compreende registros, dados e 
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objetos com algum valor informativo. O termo "informação" é também atribuído a 

objetos, assim como dados para documentos, que são considerados como 

‘informação’, porque são relacionados como sendo informativos, tendo a qualidade 

de conhecimento comunicado ou comunicação, informação, algo informativo. A 

distinção entre intangíveis (conhecimento e informação como conhecimento) e 

tangíveis (informação como coisa) é central para o que se segue. Se você pode tocar 

ou medir algo diretamente, não é conhecimento, mas sim alguma coisa física, 

possivelmente informação como coisa. (BUCKLAND, 1991, p. 351-360). 

 

 Buckland, ao explicitar a noção de informação como evidência, bem como as coisas que 

podem ser informativas, inclui os documentos e os arquivos no rol de tipos de informação 

(BUCKLAND, 2004, p. 5).  

 Para Armando Malheiro (1999), informação (humana e social) é o conjunto estruturado 

de representações codificadas (símbolos, significantes) socialmente contextualizadas e 

passíveis de serem registradas em qualquer suporte material (papel, filme, disco magnético, 

óptico etc.) e/ou comunicadas em tempos e espaços diferentes (SILVA, 1999, p. 20). 

 O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística - DIBRATE (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 107) define informação como: “elemento referencial, noção, idéia ou 

mensagem contidos num documento”. De uma forma mais simplista, o projeto InterPARES 2, 

define a informação como “um conjunto de dados destinados à comunicação através do tempo 

ou espaço” (INTERPARES, 2007). 

 Bellotto e Camargo (2012, p. 54) definem informação como "todo e qualquer elemento 

contido num documento". Neste caso, a definição apresentada pelas autoras relaciona o 

documento como objeto que contém a informação, indicando, desta forma, o registro da 

informação em um documento. 

 Smit advoga que para delimitação da informação no campo da Ciência da Informação 

implica duas premissas: a primeira é de que a informação precisa estar registrada e, como 

consequência, é passível de organização e preservação nas instituições coletoras de informação. 

Nessa condição, a informação torna-se então institucionalizada, ou legitimada, pois passou por 

uma seleção e foi preservada: “A decisão segundo a qual certa informação, na medida em que 

considerada potencialmente útil, deva ser preservada, é determinada pelas condições culturais 

que prevalecem no momento da decisão” (SMIT, 2012, p. 85). Smit apresenta os aspectos da 

fluidez da informação e ressalta a importância da materialidade da informação, ou seja, da 

informação registrada para que esta possa ser amplamente socializada, conforme explicita: 

 
Do que precede deduz-se que a informação, para poder ser utilizada por mais pessoas 

sem limitações de tempo e espaço, supõe que a mesma tenha sido “documentada”, ou 

seja, registrada. O registro torna a informação menos volátil e mais portátil. A 

informação não registrada em algum tipo de suporte, tecnologia ou código, por mais 

importante que seja, não é passível de uma socialização mais ampla, uma vez que seu 
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acesso é condicionado pelas variáveis espaciais e temporais. Informação registrada 

equivale ao conceito de documento, embora o mesmo tenha sido investido de valores 

diferenciados ao longo do tempo. 

 

Na mesma linha de pensamento de Smit, em relação à importância da informação 

registrada, Luís Carlos Lopes (2014, p.76) ressalta que a informação é uma categoria abstrata 

que se materializa quando é registrada, e representa uma sucessão de atos ou fragmentos que 

podem ser definidos como fatos. O autor afirma que “o substantivo informação é de natureza 

abstrata, e que para lhe dar um sentido preciso, deve-se segui-lo de um adjetivo e que é preciso 

anexar-lhe algum qualificativo para revelar a sua natureza concreta”. Destaca ainda que a 

informação de natureza arquivística é a informação orgânica e registrada (LOPES, 2014, p. 84), 

apontando as características da informação arquivística da seguinte forma: 

 

a natureza das informações arquivísticas é específica; trata-se de informações 

registradas em suporte definido, acumuladas por um indivíduo ou por um organismo 

que é, ao mesmo tempo, produtor e receptor; 

a primeira característica da informação arquivística é a sua natureza orgânica, isto é, 
sua relação umbilical com o produtor; 

a segunda característica é a sua originalidade, logo, a sua unicidade; 

a terceira característica é a sua capacidade de ser avaliada em termos de idade e de 

utilização; 

a primeira particularidade da informação arquivística é a natureza limitada dos seus 

suportes – convencionais ou eletrônicos; 

a segunda particularidade refere-se à noção de acumulação das informações – 

produzidas ou recebidas – por um indivíduo ou um organismo, desde que sejam 

informações capazes de ter significação; 

a terceira particularidade refere-se às atividades geradoras que podem ser 

administrativas, técnicas ou científicas; 
a quarta particularidade refere-se ao fato de a informação arquivística ser a primeira 

forma tomada por uma informação registrada, quando da sua criação. (LOPES, 2014, 

p. 110-111). 

 

A LAI, em seu artigo 4º, inciso I, define informação como “dados, processados ou não, 

que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer 

meio, suporte ou formato”. Como se pode inferir, informação é tudo o que possa ser produzido, 

transmitido e/ou recebido por meio da fala, escrita, imagem ou representação, incluindo 

qualquer notícia, mensagens, sobre alguém ou sobre algo. É o ato ou o efeito de informar(-se). 

Neste sentido, constata-se que a informação é uma categoria incorpórea e desta forma faz-se 

necessário posicioná-la num determinado contexto. No contexto organizacional importa 

identificar as informações relevantes e utilizá-las como como um diferencial para as melhores 

à tomada de decisão. 

No cenário desta pesquisa, o foco será direcionado para a informação orgânica 

registrada em qualquer suporte, forma, formato ou ambiente (analógico ou digital), ou seja, a 

informação de natureza arquivística. 
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Na seção seguinte, passaremos ao estudo do objeto que possibilita a materialização 

dessa informação orgânica – o documento de arquivo. Partiremos da conceituação de 

documento de caráter geral para adentrarmos nas particularidades do documento de arquivo, 

enquanto unidade de registro de informações de natureza arquivística, que conforme a ótica de 

Lopes, são as informações contidas nos documentos de arquivo, fonte primária de informação 

com suas características peculiares que a diferencia dos demais tipos de informações. 

 

3.2 Documento e o documento de arquivo 

 

Antes da invenção da escrita, o homem já tinha a necessidade de registrar o seu 

cotidiano, de se comunicar e transmitir suas experiências e o fazia por meio de sinais, símbolos, 

pinturas e desenhos registrados nos mais variados tipos de suporte, como as paredes das 

cavernas, em tábuas de madeira, de argila, couro, metal etc. A invenção da escrita foi um divisor 

de águas para a história da humanidade, corporificando o pensamento e a linguagem por meio 

de símbolos.  

Francelino Gomes (1967) aponta que a origem dos arquivos teve como base o 

surgimento da escrita e a proliferação dos documentos nas mais variadas instâncias: individual, 

religiosa, jurídica, profissional, econômica, social ou nacional. Para este autor, o crescimento 

da quantidade de documentos decorreu da passagem de uma cultura oral para a escrita, 

permitindo ao ser humano conhecer na estrutura, no tempo e no espaço, o valor das palavras, 

levando-o a perceber que, depois da descoberta da escrita, a origem dos arquivos torna-se 

igualmente relevante para a sociedade. Para Gomes (1967, p. 5), o documento é considerado 

“[...] peça escrita ou impressa que oferece prova ou informação sobre um assunto ou matéria 

qualquer”. 

Rousseau e Couture (1998, p. 29) corroboram com a visão de Gomes de que o 

surgimento da escrita contribui para o nascimento dos arquivos e acrescentam que tal fato 

contribuiu também para o surgimento da disciplina que estuda os arquivos – a arquivística, 

conforme ressaltam: “É ao aparecimento da escrita que remonta o nascimento dos arquivos e 

da arquivística”. Nessa esteira de pensamento, Carlos Henrique Marcondes de Almeida (2010) 

apresenta o documento como uma conquista tecnológica da humanidade, na medida em que o 

documento se colocou como instrumento de extensão da mente e da linguagem humanas, 

permitindo a perpetuação no espaço e no tempo de fatos, experiências, tradições, costumes e 

cultura, conforme ressalta: 
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Documentos têm, primariamente, um caráter instrumental. As mensagens 

transferidas através de documentos têm a intenção genérica de informarem algo, 

ou seja, de alterarem o quadro mental de possíveis receptores, como postula 

Belkin (1976), um dos primeiros pensadores da Ciência da Informação que 

teorizaram sobre o conceito de informação. Por meio de sua função informativa, 

documentos viabilizam, de forma mediada, a transferência de conhecimento, 

como é comumente discutido no contexto da Ciência da Informação. 

Ao permitir transferir mensagens através do espaço e do tempo, a “invenção” do 

documento mantém, amplia e potencializa as funções de articulação, 

coordenação, cooperação e memória social da linguagem.  
Documentos são um avanço tecnológico, uma ferramenta que, ao externalizar o 

conhecimento e autonomizá-lo, permitiu e criou a necessidade social de 

armazená-lo, preservá-lo, transferi-lo e recuperá-lo, de modo a permitir cotejá-

lo, atualizá-lo e reutilizá-lo. Todas essas operações sociais sobre o conhecimento 

registrado em documentos constituem o trabalho informacional (ALMEIDA, 

2010, p. 10-16). 

 

Assim como a informação, o termo documento também é utilizado nas diversas áreas 

do conhecimento e, neste sentido, o conceito de documento não é consensual e sua significação 

dependerá do contexto em que está sendo utilizado.  

Documento, em sentido lato, é todo registro de informação, independentemente do 

formato ou suporte utilizado para registrá-la. Abarca tudo o que possa transmitir algum tipo de 

conhecimento humano.  

Paul Otlet (1934, p. 10, 43), em 1934, definiu documento como “o registro do 

pensamento humano e da realidade exterior em elementos de natureza e propôs que 

“documento” consistia não apenas em palavras escritas ou impressas, mas também objetos, 

figuras, ilustrações, partituras musicais — qualquer coisa que tivesse valor probatório, que 

‘documentasse’ algo, era um documento. 

Para Antonia Heredia Herrera (1991), documento é todo registro de informação 

independentemente de seu suporte físico, conforme registra: 

 

Documento, em um sentido muito amplo e genérico, é todo registro de informação 

independentemente de seu suporte físico. Abarca tudo o que pode transmitir o 

conhecimento humano: livros, revistas, fotografias, filmes, microfilmes, desenhos, 

mapas (...), fitas gravadas, discos, partituras (...), e de maneira geral tudo o que tenha 

um caráter representativo nas três dimensões e que esteja submetido à intervenção de 
uma inteligência ordenadora. (HEREDIA HERRERA, 1991, p. 121-122). 

 

Enquanto Bernd Frohmann (2004) afirma que o documento é a “materialidade da 

informação” e que os objetos constituem-se documentos, desde que sejam informativos. Afirma 

que a noção de informatividade se refere aos fatores que devem ser considerados para 

compreender como os documentos se tornam informativos.  

Já Schellenberg (1974) define documento como:  

 

todos os livros, papéis, mapas, fotografias e outras espécies documentárias, 

independentemente de sua apresentação física  ou  características  expedidos ou  
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recebidos  por  qualquer  entidade pública ou privada no exercício de seus encargos 

legais ou em função das suas atividades e preservados ou depositados para 

preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas 

funções, sua política, suas decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 

virtude do valor informativo dos dados neles contidos (SCHELLENBERG, 1974, p. 

18). 

 

Para Heloisa Liberalli Bellotto (1991, p. 14)“documento é qualquer elemento gráfico, 

iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa”. 

Duranti e Preston (2008) explicitam que documento é a “unidade indivisível de 

informação constituída por uma mensagem fixada num suporte (registrada) com uma sintaxe 

estável. Um documento tem forma fixa e conteúdo estável” (DURANTI; PRESTON, 2008, p. 

811). 

O Dicionário de Terminologia Arquivística da Associação de Arquivistas de São Paulo 

(1996, p. 28) conceitua documento como “unidade constituída pela informação e seu suporte. 

O DIBRATE (2005) define documento como “unidade de registro de informações, qualquer 

que seja o suporte ou formato” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73). O Dicionário de 

Terminologia de Arquivos da Society of American Archivists (SAA) apresenta o conceito de 

documento da seguinte maneira: 

 

1 Qualquer manuscrito ou impresso; a writing. 2. Informações ou dados fixados em 
algum suporte. 3. Informações ou dados em algum suporte, que não faz parte de um 

registro oficial; a non record. 4. Um manuscrito ou impresso, de natureza legal ou 

oficial, que pode ser usado como evidência ou prova; a record (SAA, 2005, p. 126). 

 

Schellenberg, (1974) ao ressaltar a importância dos documentos, afirma que: 

 

os documentos, mesmo os mais antigos, sempre são necessários às atividades do 

governo. Refletem as origens e o crescimento deste. São a principal fonte de 

informação de todas as suas atividades. Constituem os instrumentos administrativos 

básicos por meio dos quais é executado o trabalho governamental. Contêm provas de 

obrigações financeiras e legais que devem ser preservadas para protegê-lo. Englobam 

o grande capital da experiência oficial de que o governo necessita para dar 

continuidade e consistência às suas ações, tomar determinações, tratar de problemas 

sociais e econômicos, bem como de problemas de organização e métodos. Em suma, 

constituem os alicerces sobre os quais se ergue a estrutura de uma nação. 
(SCHELLENBERG, 1974, p. 10). 

 

A partir da análise dos conceitos de documento de uma forma abrangente, observa-se 

que entre os autores elencados prevalece a noção de documento como unidade de registro de 

qualquer informação em qualquer suporte. Mas, voltando o olhar para o interesse desta 

pesquisa, daqui em diante, o enfoque será voltado para um documento sui generis – o 

documento de arquivo, que por trazer características e propriedades singulares, se diferencia 

dos demais tipos de documentos e tais características demonstram o grande valor e a 

importância dos documentos de arquivos para as instituições e para a sociedade, fator este que 
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justifica o dever legal da administração pública em garantir a proteção especial aos documentos 

de arquivos. Vejamos, a seguir, algumas definições e análises de alguns autores sobre o 

documento de arquivo.  

Bruno Delmas (1996) explicita as seguintes considerações sobre o documento de 

arquivo: 

 
documento de arquivo é um documento que, independentemente da sua data, forma 

ou suporte físico, foi criado ou recebido por um único indivíduo ou por uma 

organização, em um determinado momento, no decurso de, e para a execução de, suas 

atividades habituais. A natureza do documento não é determinada pela sua forma, seu 

suporte físico, a sua data ou o método de escrita, mas por sua finalidade. Se constitui 

tanto no instrumento de uma ação quanto no registro da ação e tem um valor 

probatório, informativo e conservante. (DELMAS, 1996, p. 439). 

 

Rousseau e Couture, (1998) afirmam que o documento de arquivo é: 

 

Um conjunto constituído por um suporte e pela informação que ele contém, utilizáveis 

para efeitos de consulta ou como prova [...] contém uma informação seja qual for a 

data, forma e suporte material, produzidos e recebidos por qualquer pessoa física ou 

moral, e por qualquer serviço ou organismo público ou privado, no exercício da sua 

atividade [...] (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 137). 
 

Para Bellotto (2006), os documentos de arquivo são: 

 

Os produzidos por uma entidade pública ou privada, ou por uma família, ou pessoa 
no transcurso das funções que justificam sua existência como tal, guardando esses 

documentos relações orgânicas entre si. [...] Surgem, pois, por motivos funcionais 

administrativos e legais. Tratam sobretudo de provar, de testemunhar alguma coisa. 

Sua apresentação pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral 

exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim como sua forma e suporte 

(BELLOTTO, 2006, p. 37). 

 

 Nas conceituações dos autores acima destacam-se duas características fundamentais do 

documento de arquivo: o fato de que ele se origina no transcurso das funções e atividades de seu órgão 

produtor e o valor probatório do documento de arquivo. Além desta característica, Bellotto (1991, p. 27) 

salienta que o documento de arquivo não tem sentido se isolado e fora de seu contexto de produção, 

conforme ressalta: “Um documento de arquivo só tem sentido se relacionado ao meio que o produziu. 

Seu conjunto tem que retratar a infraestrutura e as funções do órgão gerador – suas atividades-meio e 

suas atividades-fim”. Nessa mesma linha de raciocínio, Ana Maria Camargo (1998) ratifica que o 

vínculo com o contexto de origem é o que distingue o documento de arquivo, conforme ressalta: 

“ao contrário do bibliográfico, o documento arquivístico não dispõe de autonomia, 

nem prescinde da relação que mantém com seu contexto de origem. Para além do 

suporte, do formato e conteúdo, importa conhecer o vínculo orgânico entre o 

documento e a ação que nele se materializa a título de prova ou evidência”.  

(CAMARGO 1998, p. 170, grifos da autora). 

 

Cruz Mundet (2012, p. 56) afirma que “a razão de existir do documento de arquivo é 

dada pelas relações estabelecidas entre os documentos e o produtor que lhe deu origem”.  
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Em relação a esta característica medular do documento de arquivo, Ana Célia Rodrigues 

(2011) enfatiza que “o vínculo arquivístico é o componente essencial do documento de arquivo, 

que revela sua verdadeira natureza, que determina sua identidade, pois é definido pela sua 

ligação com o órgão produtor”. O vínculo arquivístico nasce quando um documento de arquivo 

é produzido e assim ligado a outros no desempenho de funções e atividades (RODRIGUES, 

2011, p. 560). 

Ademais das singularidades aqui explicitadas, Duranti (1994) afirma que os registros 

documentais – documentos de arquivos possuem cinco atributos essenciais que os distinguem: 

imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-relacionamento e unicidade (DURANTI, 

1994, p. 50). O quadro 1 elenca os atributos que distinguem os documentos de arquivo, dos 

demais tipos documentos, como os documentos de museu, bibliotecas. 

 

QUADRO 1 - ATRIBUTOS DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

Atributos dos 

documentos de 

arquivo 

Descrição da característica 

1 Imparcialidade 

Os documentos de arquivo são produzidos para atender determinadas demandas 

e “trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam e para 

cuja realização contribuem”. 

2 Autenticidade 

“Os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob 

custódia, de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados”. 

3 Naturalidade 

Os documentos de arquivo são acumulados “de maneira contínua e progressiva, 
como sedimentos de estratificações geológicas”, o que “os dota de um elemento 

de coesão espontânea, ainda que estruturada”. 

4 
Inter-

relacionamento 

Os documentos de arquivo “estão ligados entre si por um elo que é criado no 
momento em que são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de 

sua produção e que é necessário à sua própria existência, à capacidade de cumprir 

seu objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade”. 

5 Unicidade 
Cada documento de arquivo “assume um lugar único na estrutura documental do 

grupo ao qual pertence e no universo documental”. 

Fonte: Adaptado de DURANTI (1994, p. 49-64). 

 

Ana Maria Camargo (2009) destaca os aspectos que diferenciam os documentos de 

arquivo dos outros documentos de caráter geral, ressaltando o vínculo entre os documentos de 

arquivo e seu produtor, o caráter probatório como principal qualidade, na medida em que são a 

materialização de suas ações, funções e atividades, conforme explicita: 

 

Os documentos de arquivo não diferem de outros documentos pelo seu aspecto físico 

ou por ostentarem sinais especiais facilmente reconhecíveis. O que os caracteriza é a 

função que desempenham no processo de desenvolvimento das atividades de uma 

pessoa ou um organismo (público ou privado), servindo-lhes também de prova. 
Instrumentos e produtos das ações de indivíduos e instituições, tais documentos 

continuam a representá-las mesmo quando as razões e os agentes responsáveis por sua 

criação se transformam ou deixam de existir. Daí a importância de que se revestem e 
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a série de procedimentos a que estão sujeitos para que sua principal qualidade – o 

efeito probatório – não se perca; 

[...] os documentos de arquivo são a materialização ou corporificação dos fatos; os 

documentos de arquivo são os próprios fatos; o arquivo é a representação persistente 

de funções, processos, incidentes, eventos e atividades como resultado natural e 

necessário do processo que lhes deu origem, os documentos de arquivo obedecem a 

uma lógica puramente instrumental, ligada às demandas imediatas do ente produtor 

[...] (CAMARGO, 2009, p. 20). 

 

A partir das diversas acepções apresentadas pelos diferentes autores já citados e 

refletindo sobre os conceitos por eles preconizados, pode-se considerar que o documento de 

arquivo é a informação registrada, recebida e acumulada por pessoas investidas em cargo ou 

função pública, órgão, entidade pública ou privada, no desempenho de suas funções e atividades 

específicas, como instrumento ou resultado dessas mesmas funções e atividades, dotado de 

organicidade retida para ação ou evidência, independentemente de suporte, formato, gênero, 

tipo, data ou forma do documento.  

Os documentos de arquivo são produzidos e acumulados naturalmente no decorrer das 

atividades de um órgão, entidade ou pessoa, independentemente do suporte em que se 

apresentam, registram suas políticas, funções, procedimentos e decisões. Formam um conjunto 

natural e mantêm relação orgânica com o seu contexto de produção.  

A partir dos argumentos dos autores citados, pode-se elencar algumas questões 

nucleares sobre os documentos de arquivo: que os documentos de arquivo estão umbilicalmente 

conectados ao seu contexto de produção. Sua relação com o órgão produtor é o que define a sua 

condição como um documento de arquivo. Outra característica marcante é que os documentos 

de arquivo não têm sentido se isolados, pois só ganham sentido quando relacionados aos demais 

documentos produzidos em decorrência da mesma função ou atividade em um determinado 

contexto.  

Os documentos de arquivo não são colecionáveis, escolhidos ou adquiridos. Não se pode 

comprá-los numa livraria, num sebo, num leilão. Os documentos de arquivo nascem 

naturalmente da consecução das atividades e ações específicas de seu órgão produtor, portanto 

não existem documentos idênticos, eles são únicos. Duranti (1994) se refere aos documentos 

de arquivo como registros documentais e aponta que estes “representam um tipo de 

conhecimento único: gerados ou recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais”, 

que “atestam ações e transações”.  

As características especiais dos documentos de arquivo é o que justifica o cuidado que 

estes devem receber e este dever de proteção especial aos documentos de arquivo é de 

responsabilidade comum entre as funções de competência da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios e está cravado no arcabouço jurídico brasileiro vigente. A não observância a estes 
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preceitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos significa grave comportamento 

inconstitucional acarretando na inefetividade de outros princípios fundamentais, como os da 

eficiência, publicidade e legalidade. 

Sobre a natureza do documento de arquivo, enquanto registros que materializam as 

ações e transações de seus produtores, Shirley Carvalhêdo Franco (2013) apresenta os 

documentos de arquivo como instrumentos de poder, conforme transcrito a seguir:  

 

Os documentos arquivísticos, na condição de “registros de ação”, podem responder 

às seguintes questões: quais os motivos de sua criação? Por quem foram criados? 
Onde? Para quem? Para atender a qual necessidade? Podem, portanto, informar, 

formar ou desinformar, revelar e testemunhar, mas também denunciar, culpar e 

responsabilizar; podem, igualmente, dar indícios de que fatos foram suprimidos, ou 

mesmo que indivíduos foram eliminados. Os documentos arquivísticos são 

instrumentos tão poderosos que, ao serem manipulados, podem determinar “o que 

deve ser lembrado e o que deve ser esquecido, quem na sociedade é visível e quem 

permanecerá invisível, quem tem voz e quem não tem” (FRANCO, 2013, p. 2, grifos 

da autora). 

 

Já Ana Célia Rodrigues (2000) sublinha que: 

 

Se o documento é o espelho da ação, serão permanentes frente aos processos de 

mudanças de seus órgãos produtores. A prática arquivística do tratamento técnico dos 

fundos deve ser reveladora das atividades desenvolvidas pela administração 

municipal, critério utilizado para inserir corretamente os documentos no seu contexto 

de produção, permitindo assim uma interpretação que recupere e valorize os 
elementos registrados do viver cotidiano do governo em sua relação com os cidadãos. 

É na análise das características dos documentos de arquivo, em sua natureza intrínseca 

de “prova documental”, que reside a justificativa de sua utilização, servindo aos 

propósitos administrativos ou culturais. (RODRIGUES, 2000, p. 19, grifos da autora). 

 

Ana Celeste Indolfo (2007) destaca a importância dos documentos e dos registros para 

a humanidade: 
 

O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o instrumento de base do 

registro das ações de todas as administrações, ao longo de sua produção e utilização, 

pelas mais diversas sociedades e civilizações, épocas e regimes. Entretanto, basta 

reconhecer que os documentos serviram e servem tanto para a comprovação dos 

direitos e para o exercício do poder, como para o registro da memória. (INDOLFO, 
2007, p. 29). 

 

Os documentos de arquivo são fontes primárias de informação registradas em qualquer 

suporte que conferem aos órgãos e entidades a capacidade de conduzir suas atividades, servindo 

de base para o processo de tomada de decisão; para a elaboração de políticas públicas, para 

fornecer evidência em caso de litígio, para proteger os interesses do órgão ou entidade, e por 

isso fazem parte do cotidiano das atividades das organizações. 

Os documentos de arquivo possuem singularidades enquanto registros das ações e prova 

dos atos administrativos e de fatos, e, neste sentido, espelham e revelam se tais atos foram 

praticados em conformidade com princípios de legalidade e moralidade que devem reger toda 
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a administração pública. Os documentos de arquivo são fontes de informações relevantes para 

servir de base para a construção da história de uma organização e de uma sociedade. As 

organizações nos decursos de suas diversas atividades produzem variados conjuntos de 

documentos que irão formar os arquivos da instituição – repositórios de informação e 

conhecimento. 

 

3.3 Arquivo  

 

Assim como informação e documento, o termo arquivo também apresenta polissemia e 

é largamente utilizado nas áreas de Arquivologia, Informática, Direito, Administração e tantas 

outras. 

Carlos Guardado da Silva (2018), em seu artigo O conceito de ‘arquivo’ revisitado: com 

e sem adjetivação, realiza um estudo histórico da significação do termo arquivo e ressalta que: 

“a origem etimológica do termo ‘arquivo’ remonta ao substantivo arkhaion, palavra de origem 

grega que designava o palácio em que residia o magistrado (Arkhon, o arconte) e no qual se 

conservavam os documentos produzidos no âmbito das suas atividades”. O autor destaca que 

desde tempos remotos já exista uma ambivalência de significados do termo arquivo, designando 

quer o conjunto dos documentos, quer o local destinado à sua conservação. 

De acordo com Guardado, os povos romanos usavam outras palavras para indicar o 

termo arquivo, tais como, tabularium, chartarium, scrinium, conforme a seguir: 

 

Tabularium era o nome que recebera o edifício construído no Século I a.C. para a sede 

do arquivo do Estado da República Romana, que ainda existe junto do Capitólio, em 

frente ao Fórum Romano (LODOLINI, 1994, p. 19-20). O depósito de documentos 

no arquivo tinha por objetivos, como parece, não só assegurar a sua conservação, mas 

também garantir a sua autenticidade. [...] Datará já do Império, portanto, um dos 

objetivos da conservação dos documentos no Tabularium, designadamente assegurar 

a autenticidade dos textos contra a falsificação.  
[...] parece não haver dúvidas quanto à afirmação de uma dupla função dos arquivos, 

isto é, a de conservar a memória e a de assegurar a fé pública dos documentos. 

(GUARDADO, 2018, p. 29-30, grifos do autor). 

 

Guardado (2018) afirma que a acepção do arquivo enquanto lugar é uma das mais 

antigas acepções do termo, definição presente no Corpus Juris Civilis, publicado entre 529 e 

5343, atribuídas ao jurista romano Ulpiano. Desde então, arquivo é o ‘lugar em que os 

documentos públicos são conservados com o objetivo de fazerem fé’ (pública). Etimologia que 

se manteria em uso, mormente conservada por juristas e gramáticos (GUARDADO, 2018, p. 

31). 

Destacamos, a seguir,  mais alguns conceitos em que o termo arquivo é definido como 
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instituição responsável pela custódia de documentos ou como conjunto orgânico de 

documentos, a fim de embasar o universo da nossa pesquisa, utilizando para tanto, dicionários 

de terminologia  arquivística e a posição de autores sobre a significação do termo arquivo.  

Para que um conjunto de documentos seja considerado um arquivo, é essencial que esse 

conjunto seja o resultado do exercício de funções e atividades de uma entidade – pessoa jurídica 

ou pessoa física – que produziu ou recebeu os documentos. Conforme destaca Schellenberg 

(1974): 

 

(...) Para serem considerados arquivos, os documentos devem ter sido criados e 

acumulados na consecução de algum objetivo. Numa repartição de governo, este 

objetivo é o cumprimento de sua finalidade oficial. Cumprir algum propósito (...). Se 

foram produzidos no curso de uma atividade. (SCHELLENBERG, 1974, p. 15). 

 

Rousseau (1998) não define o arquivo como conjunto de documentos, mas conjunto de 

informações:  

 

(...) conjunto das informações, qualquer que seja a sua data, natureza, ou suporte, 

organicamente e automaticamente reunidas por uma pessoa física, moral, pública ou 

privada, para as próprias necessidades da sua existência e o exercício de suas funções, 

conservados inicialmente, pelo valor primário, ou seja, administrativo, legal, 

financeiro ou probatório, conservadas depois pelo valor secundário, isto é, de 
testemunho, ou, mais simplesmente de informação (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, 

p. 284).  

 

O Dicionário de Terminologia Arquivística da Associação de Arquivistas de São Paulo 

(DTA/ARQ-SP, 1996) e o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo 

Nacional (DIBRATE/AN, 2005) apresentam os seguintes significados do termo arquivo.  

O DTA/ARQ-SP define arquivo como:  

 

1) conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são 

reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas; 2) Entidade administrativa responsável pela custódia, pelo 

tratamento e pela utilização dos arquivos sob sua jurisdição; 3) edifício onde são 

guardados os arquivos (ARQ-SP, 1996, p. 5). 

 

O DIBRATE/AN define arquivo como: 

 

1) Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, 

pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte; 2) Instituição ou serviço que tem por 
finalidade a custódia,  o processamento técnico, a conservação e o acesso a 

documentos; 3) Instalações onde funcionam os arquivos (DIBRATE, 2005, p. 27). 

 

O Glossário da Associação dos Arquivistas Americanos (SAA) apresenta um verbete 

“archives”, em que destacamos as definições associadas aos arquivos. 

 

1. Materiais criados ou recebidos por pessoa, família ou organização, pública ou 
privada, na execução de suas atividades e preservados por conta do valor duradouro 
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das informações que contêm ou valor de evidência das funções e responsabilidades de 

seu criador, especialmente os mantidos segundo os princípios de proveniência, ordem 

original e controle coletivo. [...]. 3. Organização que recolhe documentos de 

indivíduos, famílias, ou outras organizações; um conjunto de arquivos. [...]. 5. O 

edifício (ou parte dele) que abriga conjuntos de documentos. (PEARCE-MOSES, 

2005, p. 30, tradução nossa). 

 

A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, em seu artigo 2º oficializou o conceito de 

arquivos como “conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 

instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades 

específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos”. 

Quantos aos objetivos dos arquivos, Bellotto (2014) ressalta que os arquivos tem como 

objetivos básicos: servir à administração, à cidadania e à historiografia. A autora afirma que no 

que concerne à administração, os arquivos são ferramentas de órgãos públicos, tendo em vista 

que “são instrumentos nos quais a informação está registrada, para que dela se faça uso seja no 

sentido da gestão, seja no da cidadania, seja no da história”. A autora complementa afirmando 

que:  

Os arquivos têm um sentido de serem instrumentos, de serem ferramentas. 

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). Tudo isso, ademais de serem instrumentos 

indispensáveis da ciência, da tecnologia, do dia-a-dia das pessoas. Reitere-se, 

arquivos são instrumentos nos quais a informação está registrada, para que dela se 

faça uso seja no sentido da gestão, seja no da cidadania, seja no da história. Para 

efeitos da pesquisa histórica, os arquivos permanentes públicos são centros 

armazenadores do patrimônio documental, da archivalía, que é parte do patrimônio 
histórico e cultural de uma comunidade, de uma cidade, estado ou país. (BELLOTTO, 

2014, p. 7-8).  

 

Nesta acepção, a autora apresenta as múltiplas facetas dos arquivos, entretanto, deixa 

claro que o objetivo primeiro dos arquivos é servir à administração da instituição, devido à 

natureza da sua própria gênese e posteriormente servir com a finalidade cultural.  

Delmas (2010), em seu livro Arquivos para quê? expõe de forma didática o que é, para 

que serve e quais as diferentes funcionalidades de um arquivo. Destaca que geralmente reina 

um grande desconhecimento sobre o que sejam arquivos, sua natureza profunda e sobre os seus 

múltiplos usos, mesmo entre a maioria dos jornalistas, intelectuais e políticos. Para Delmas, os 

arquivos são vitais. São o produto indispensável para o funcionamento de toda sociedade 

organizada e acompanham o seu desenvolvimento, tamanho e complexidade dessa mesma 

sociedade. O autor explicita que: 

 

Como dizer para que “servem os arquivos” para motivar eficientemente os 
responsáveis pelo Estado a definir uma política, a justificar o gasto público na medida 
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certa, a fazer com que o conjunto da sociedade seja beneficiado, deixando patente o 

interesse público geral. Serão os arquivos realmente úteis? Não serão justas e 

fundamentadas as críticas – ou até mesmo o desprezo ou descrédito – dos homens que 

se acham dinâmicos e cheios de energia, que só pensam em se ver livres e deixá-los 

aos historiadores? A esse sentimento, compartilhado por muitas pessoas, a essa 

retórica repetida com frequência, convém opor o fato de que as empresas que perdem 

seus arquivos não se recuperam. Depois de um incêndio ou de uma tempestade, os 

prédios podem ser reconstruídos e as máquinas substituídas com a ajuda dos seguros. 

As empresas terão todas as chances de se reerguer se elas conservaram os seus 

arquivos, mas se os perderam, correm o risco de desaparecer. Os documentos de 
arquivo são “vitais”.  

[...] Conservar seus arquivos é um ato indispensável. Eles são o produto necessário do 

funcionamento de toda sociedade organizada. Quanto mais uma sociedade se 

desenvolve, mais as atividades humanas são numerosas, diversificadas e 

interdependentes. Quanto mais documentos são usados para que os homens registrem 

seus atos, assegurem a sua continuidade e estabeleçam relacionamentos duráveis entre 

si, mais eles produzem e conservam arquivos. [...] O desenvolvimento do uso de 

documentos foi seguindo o constante alargamento do espaço de vida dos homens e da 

sua integração crescente nesse ambiente no decorrer dos séculos: famílias, 

comunidades em aldeias, paróquias, latifúndios, cidades e bairros, profissões, 

empresas, províncias e regiões, países e Estados [...] O acúmulo de relações cada vez 
mais densas e amplas aumenta de forma exponencial as necessidades e usos de 

documentos precisos para agir, negociar e viver. Os arquivos aumentam 

proporcionalmente a isso. (DELMAS, 2010. p. 18-20). 

 

Delmas (2010) desenvolveu uma reflexão a respeito da importância dos arquivos e de 

sua preservação para a constituição de Estados-nações ao longo do século XX. O autor 

apresenta o poder do arquivo, na medida em que registram todos os momentos e todos os 

aspectos da sociedade e o arquivo como instrumento de poder, uma vez que os arquivos são 

registros de ações, atos e fatos, que podem ser bons ou maus, lícitos e ilícitos. Daí decorre a sua 

rejeição e até mesmo a sua destruição como forma de impedir que tais ações e fatos não sejam 

conhecidos, como assim explica:  

 

Embora se pense comumente que os arquivos servem, sobretudo, para a escrita da 

história e que alimentam uma parte importante das editoras, eles têm muitas outras 

utilidades, utilidades múltiplas que vão se diversificando no decorrer do tempo. 
Dependendo do momento e das circunstâncias, nunca são os mesmos que se revelam, 

mas quando necessitamos deles, são essenciais e acompanham todos os momentos e 

todos os aspectos de nossas vidas individuais e coletivas. Os arquivos são um desafio 

político. Disso decorre o seu poder e a necessidade de conservá-los, como também a 

sua rejeição, até sua destruição por parte daqueles que não querem que a verdade seja 

conhecida. (DELMAS, 2010, p. 53) 

 

Seguindo a linha de raciocínio de Delmas, sobre a finalidade, o uso e a importância dos 

arquivos, Flavio Leal da Silva (2018) também destaca que os arquivos ainda permanecem 

invisíveis aos olhos da sociedade que em sua maioria desconhece as funções e a importância 

dos arquivos. O autor ressalta que os documentos públicos espelham o cotidiano de ações e que 

este aspecto peculiar dos arquivos é reconhecido por governos e indivíduos, e, por isso, proíbem 

o acesso aos documentos públicos e até mesmo promovem a sua destruição, conforme 

argumenta:  
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Se a importância social dos arquivos é uma realidade para os profissionais que neles 

atuam de forma mais sistemática, para a maioria da sociedade essa importância está 

muito longe de algum reconhecimento. O fato de esses profissionais terem uma 

convivência privilegiada sobre os usos que fazemos dos arquivos parece criar essa 

falsa visão de que sua invisibilidade esteja superada. 

Muitos dos nossos argumentos sobre a relevância dos arquivos foram sustentados a 

partir das dimensões políticas e dos embates decorrentes dos esforços dos governos 

em criar instrumentos jurídicos e/ou técnicos impeditivos de acesso a eles. Isso ocorria 

exatamente pelo fato de esses governos, ou de setores ou indivíduos específicos em 

seu interior, reconhecerem nos documentos públicos um instrumento político 
importante. Existia o entendimento de que, como registro necessário e obrigatório, ao 

retratarem o cotidiano de suas ações administrativas, mesmo quando no cometimento 

de ilícitos, poderiam ser utilizados de diversas maneiras, inclusive por seus opositores. 

De qualquer maneira, esses governos não abriam mão de terem não apenas os arquivos 

próximos de si e a seu favor, como também um maior controle sobre eles e seus usos. 

Contrariando essa lógica de valorização, hoje temos uma perspectiva muito mais 

danosa e perigosa, em que um governo está comprometido não mais exclusivamente 

com o sigilo e proibições de acesso aos documentos públicos e informações, mas sim 

com a sua destruição em definitivo. Ignoram os documentos e os arquivos como 

instrumentos fundamentais para seus interesses, sejam eles democráticos ou não. 

Agrava essa realidade o fato de que os atores, antes empenhados na manutenção das 
restrições de acesso, por reconhecerem sua importância e quererem mantê-los ao seu 

alcance, mantenham-se em silêncio absoluto. (LEAL, 2018, p. 78). 

 

Na direção do pensamento de Delmas e Leal, Georgete Medleg Rodrigues (2011) 

destaca que os arquivos possuem dupla faceta como testemunhos de ações do passado, mas 

também de ações do presente, e, neste sentido, os arquivos podem incomodar aqueles que não 

querem que suas ações e transações sejam conhecidas, conforme registra: 

 

Os arquivos devem ser entendidos no seu duplo, paradoxal e conflituoso papel. 

Arquivos como memória, por conseguinte, testemunhas de acontecimentos ou de 

ações passadas, mas também como dispositivos no presente, portanto, muitas vezes, 

incômodos. (RODRIGUES, 2011, p. 257). 

 

O poder dos arquivos de registrar e testemunhar as ações e os atos praticados pelos 

indivíduos, conforme mencionado por Delmas, Leal e Rodrigues e a convicção desse poder por 

parte de seus produtores e acumuladores expõem os arquivos a duas espécies de sorte: a 

primeira a que tem nos arquivos um aliado ao planejamento, ao processo decisório, à boa 

governança, à  memória documental de suas funções e atividades e à preservação do patrimônio 

cultural, o que demonstra uma administração pública comprometida , responsável, aberta, 

transparente e eficiente e, portanto, cumpridora de seus deveres de gestão, preservação, 

proteção e disponibilização dos arquivos para acesso, uso e conhecimento da sociedade.  

Já a segunda sorte, ou melhor, dizendo, má sorte dos arquivos é que maus agentes, 

reconhecendo essa qualidade e esse poder dos arquivos, se valem de práticas lesivas aos 

arquivos, de forma direta ou  indireta, para que seus maus feitos não sejam revelados, que a 

verdade não seja conhecida ou sua omissão não seja evidenciada. Utilizam dessa maldade para 

com os arquivos como artimanha de manutenção de poder, manutenção de um status quo de 
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privilégios que, por sua vez, resulta em má prestação de serviços públicos, em corrupção, 

impunidade e ausência de políticas públicas sociais eficientes. Uma administração pública que 

não cuida bem dos seus arquivos, definitivamente não pode ser considerada uma gestão 

civilizada e proba.  

Os arquivos são os conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por 

pessoa ou organização, pública ou privada, no desempenho de suas atividades específicas, como 

instrumento ou resultado dessas atividades, e retido para ação ou referência, independentemente 

de suporte, formato, gênero, tipo, data ou forma do documento. Nesta perspectiva, os arquivos 

são fontes de informações organizacionais, obtidas através do processo de comunicação formal 

da instituição ou entre diferentes instituições. As principais funções dos arquivos são: recolher, 

tratar, organizar, conservar, preservar, divulgar e dar acesso aos documentos e às informações, 

com vistas a auxiliar o processo decisório estratégico da organização.  

Corroborando com esta assertiva, Ponjuán Dante (1998) destaca que: 

 

O papel dos arquivos como apoio à tomada de decisões é indiscutível. Na dimensão 

institucional, eles constituem o sistema de informação e as fontes documentais mais 

importantes. A definição dos problemas, a seleção de alternativas, a análise dos rumos 

a tomar, a execução da melhor solução e sua avaliação posterior exigem do gerente o 

mínimo de determinados aspectos cujas fontes de informação podem ser localizadas 

na documentação interna, presente nos arquivos (PONJUÁN DANTE, 1998 apud 

SANTOS, p. 188). 

 

Além de ser prova material para perpetuar e preservar as fontes históricas e a memória 

corporativa e coletiva, os arquivos preservam os documentos – resultado das relações das ações 

políticas e sociais no tempo e no espaço, possibilitando o conhecimento de nossas origens, 

tradições e costumes, auxiliando na construção da identidade de uma coletividade e 

promovendo o conhecimento indispensável para o exercício da nossa cidadania. Nas palavras 

de Rousseau e Couture (1998), os arquivos constituem uma fonte de informação única a respeito 

das pessoas e das organizações, estando na base da administração dos estados e das 

organizações, tal como as malhas da cadeia que permitem a transmissão e o testemunho de seus 

usos e costumes. Lopes (2013, p. 107) corrobora com esta visão e ressalta que “a informação 

arquivística é a mais fundamental e presente em todas as áreas”. 

As informações contidas nos documentos de arquivos são de natureza altamente 

relevante, pois são orgânicas e são únicas em cada contexto de produção, ou seja, cada 

instituição, em cada lugar possui um arquivo que é único, que é singular e que espelha as suas 

estruturas, as suas funções, as atividades da entidade produtora/acumuladora em suas relações 

e, portanto, espelham a diversidade e a riqueza dessa instituição e desse lugar. De acordo com 

Bellotto (2005, p.19), “a natureza dos arquivos é administrativa, é jurídica, é informacional, é 
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probatória, é orgânica, é serial, é contínua e é cumulativa. E a soma de todas estas características 

que faz do arquivo uma instituição única e inconfundível”. 

Todo o processo político-decisório de uma administração gera informações que são 

registradas em documentos de arquivo. Estes compõem um conjunto orgânico, pois são 

intrinsecamente relacionados a outros documentos derivados das mesmas funções e atividades 

técnico-administrativas. Portanto, os documentos de arquivos são a materialização e 

corporificação das ações e dos fatos e são importantes para a administração, pois precisa desta 

para acessar as informações que são registradas nos documentos que produz e acumula para 

poder comprovar suas ações, controlar atividades, prestar serviços, orientar e agilizar decisões. 

Não existe tomada de decisão sem documentos. E são igualmente importantes para os cidadãos 

para fiscalizar o cumprimento das obrigações da administração pública e reivindicar direitos. 

Rousseau e Couture (1998, p.63-65) afirmam que qualquer organismo, 

independentemente de tamanho, missão ou setor de atividade, para existir, funcionar e se 

desenvolver necessita de informação. Nesse sentido, todos os membros do organismo têm 

necessidade de informação para desempenhar suas funções. Uma gestão para ser eficiente 

requer a consulta do que foi feito anteriormente, com objetivo de evitar duplicação de esforços 

e a repetição de ações já tratadas sem êxito, mas também a responsabilidade pelo efetivo registro 

e publicidade do que se está decidindo. Nenhuma instituição pode funcionar eficientemente 

sem seus arquivos, que são repositórios de recursos informacionais únicos e privilegiados da 

organização, pois registram, provam e testemunham, sendo fonte de pesquisa e conhecimento 

sobre as funções e as atividades desenvolvidas pela instituição. Os arquivos constituem a 

camada de base de conhecimento organizacional, que dão sustentação para as tomadas de 

decisões estratégicas e garantem a legitimidade de sua existência e seu desenvolvimento. São 

importantes contributos para o incremento da transparência, eficiência e eficácia administrativa.  

Luciana Duranti (1994), afirma que:  

 

Através dos milênios, os arquivos têm representado, alternada e cumulativamente, os 

arsenais da administração, do direito, da história, da cultura e da informação. A razão 

pela qual eles puderam servir a tantas finalidades é que os materiais arquivísticos, ou 

registros documentais representam um tipo de conhecimento único: gerados ou 

recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais, como seus instrumentos 

e subprodutos, os registros documentais são as provas primordiais para as suposições 

ou conclusões relativas a essas atividades e às situações que elas contribuíram para 

criar, eliminar, manter ou modificar. A partir destas provas, as intenções, ações, 

transações e fatos podem ser comparados, analisados e avaliados, e seu sentido 
histórico pode ser estabelecido. Essa capacidade dos registros documentais de 

capturar os fatos, suas causas e conseqüências, e de preservar e estender no tempo a 

memória e a evidência desses fatos, deriva da relação espacial entre os documentos e 

a atividade da qual eles resultam. (DURANTI, 1994, p. 50). 
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A função principal do arquivo no contexto organizacional é apoiar a administração em 

suas variadas atividades, servindo como estoques de informações estratégicas e fonte de 

conhecimentos para solução de problemas técnicos, financeiros e de negócios, conforme 

ressaltam Rousseau e Couture:  

 

os arquivos constituíram sempre os instrumentos de base da administração, mas ao 

longo da sua utilização, foram-se tornando os produtos dos procedimentos do 

funcionamento administrativo. Em conseqüência disso, são capazes de 

testemunharem políticas, decisões, procedimentos, funções, atividades e transações 

das instituições, representam as fontes de informação mais seguras e mais completas 

às instituições e ao seu papel na sociedade. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 16). 

 

Os arquivos são bases privilegiadas de fontes primárias de informação, elemento de 

prova e garantia de direitos e, por isso, devem obrigatoriamente ser corretamente gerenciados, 

tratados e preservados e disponibilizados para efetivamente cumprirem o seu papel de serviço 

de informação tanto ao Estado quanto ao Cidadão, de maneira equânime.  

A Administração Pública, em todas as esferas, tem o dever de cumprir o que é 

determinado na CF/88 e o disposto na LARQ e na LAI, no que tange à sua obrigação em realizar 

a gestão dos documentos públicos, com vistas a garantir a publicidade, a transparência e o 

acesso pelos cidadãos aos documentos e às informações públicas neles contidas. 

Nos municípios brasileiros, a responsabilidade para com a gestão de documentos se 

avulta em importância e é ainda mais desafiadora, na medida em que o cidadão está mais 

próximo da administração municipal e, neste sentido, tem maiores possibilidades de demandar 

informações de interesse particular e coletivo para acompanhar os atos administrativos dos 

agentes públicos, e a partir de então fazer o seu juízo de valor, opinar, criticar, controlar ou 

contribuir para o aperfeiçoamento da gestão municipal.  

Schellenberg (1959, p.20), ressaltando a importância das disposições legais, afirma que: 

“o lugar legalmente atribuído ao arquivo numa estrutura de governo determinará em parte sua 

eficácia”. Quando de sua visita ao Brasil e ao Arquivo Nacional, Schellenberg, produziu um 

relatório denominado problemas arquivísticos do governo brasileiro. Neste relatório, 

Schellenberg justifica e explicita detalhadamente a importância dos arquivos públicos sob os 

aspectos oficiais, culturais e pessoais. Na abordagem sobre o valor cultural dos arquivos 

públicos, Schellenberg aproveita para “deixar um recado” e faz a seguinte declaração:  

 

O valor cultural dos arquivos públicos foi posto em relevo pelo falecido professor 
Charles M. Andrews, eminente historiador americano, quando disse: Quanto mais se 

imaginar que a verdadeira história de um Estado e de um povo não se encontra nos 

fatos episódicos e superficiais, mas nos traços essenciais de sua organização 

constitucional e social, tanto mais se valorizarão e preservarão os arquivos. Nenhum 

povo pode ser considerado mestre de sua própria história até que seus arquivos 
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públicos, reunidos, cuidados e tornados acessíveis ao investigador, tenham sido 

sistematicamente estudados e determinada a importância de seu conteúdo. [...]. Já foi 

dito com propriedade que o cuidado devotado por uma nação à preservação dos 

monumentos de seu passado pode servir de medida verdadeira do grau de civilização 

que ela atingiu. Entre tais monumentos, e ocupando o primeiro lugar em valor e 

importância, estão os arquivos públicos, nacionais e locais. (ARQUIVO NACIONAL, 

1960, p. 5-7). 

 

Assim, conforme destacado por Schellenberg acima, os arquivos públicos municipais 

assumem grande valor e importância, devendo o poder público municipal contar legalmente em 

sua estrutura organizacional com um Arquivo Público Municipal, órgão que tem a atribuição 

de promover a gestão, o recolhimento, o tratamento técnico, a preservação, disponibilizar e 

garantir o acesso aos documentos produzidos e acumulados em seu âmbito, com vistas a apoiar 

a administração em suas funções e atividades, apoiar os cidadãos na defesa de seus direitos de 

acesso à informação e ao patrimonial documental e cultural de sua cidade.  
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4 O PAPEL DOS MUNICÍPIOS E DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS NO CONTEXTO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Segundo Hely Lopes Meirelles (1994, p. 55), “o estudo da Administração Pública em 

geral, compreendendo a sua estrutura e as suas atividades, deve partir do conceito de Estado, 

sobre o qual repousa toda a concepção moderna de organização e funcionamento dos serviços 

públicos a serem prestados aos administrados”.  

O conceito de Estado, de acordo com Meirelles (1994, p. 56), varia segundo o ângulo 

em que é considerado, podendo ser: sociológico – é uma corporação territorial dotada de um 

poder de mando originário; pode ser político – é uma comunidade de homens, fixada sobre um 

território, com poder superior de ação, de mando e de coerção; e pode ser constitucional – é 

uma pessoa jurídica territorial soberana.   

Meirelles (1994) afirma que o Estado é constituído de três elementos originários e 

indissociáveis: 1) Povo, que é o componente humano do Estado; 2) Território, que é a sua base 

física; e 3) Governo Soberano, que é o elemento condutor do Estado. 

O Estado tem como fim geral o bem comum da coletividade que corresponde ao 

conjunto de todas as condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da 

personalidade humana. O poder do Estado é uno, indivisível, conforme descrito no artigo Art. 

1º CF/88: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos (...)”. Na verdade, o que se divide são as suas funções, que são três, a saber: a 

executiva, a legislativa e a judiciária.  

De acordo com o Art. 2º da CF/88: “São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. O Poder Legislativo possui funções típicas 

de elaborar leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo; o Poder Judiciário possui funções típicas 

de proteger a Constituição e exercer a jurisdição, ou seja, aplicar a lei ao caso concreto. Em um 

Estado de Direito, como o Brasil, todos se submetem igualmente à força da lei, e compete ao 

Judiciário fazer observar a lei no caso concreto. E o Poder Executivo possui funções típicas 

para executar as leis e encaminhar projetos de novas leis, conforme a necessidade do Estado e 

do povo. 

A organização política administrativa do Estado é matéria constitucional e se relaciona 

à divisão política do território nacional; à estrutura dos Poderes; à forma de Governo; ao modo 

de investidura dos governantes e aos direitos e garantias fundamentais. A CF/88, em seu Título 

III, artigo 18, dispõe sobre a organização do Estado brasileiro e que a “organização político-
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administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos autônomos” (CF/88, Art. 18). 

Segundo Manoel Ilson Cordeiro Rocha (2009), é comum confundir o Estado com o 

governo, entretanto, eles possuem significados distintos. Este autor ressalta que:  

 

É comum e indevido confundir o Estado com o governo. O Estado é toda a sociedade 

política, incluindo o governo. O governo é principalmente identificado pelo grupo 

político que está no comando de um Estado. O Estado possui as funções executiva, 

legislativa e judiciária. O governo, dentro da função executiva, se ocupa em gerir os 

interesses sociais e econômicos da sociedade, e de acordo com sua orientação 

ideológica, estabelece níveis maiores ou menores de intervenção. Assim, o governo 

também não se confunde com o poder executivo, este é composto pelo governo, 

responsável pela direção política do Estado, e pela administração, como conjunto 
técnico e burocrático que auxilia o governo e faz funcionar a máquina pública. 

(ROCHA, 2009, p. 140). 

 

A distinção entre Estado e Governo está na hierarquia entre ambos. O Estado é o 

componente estrutural permanente ou relativamente fixo de uma nação. São os órgãos públicos, 

como as prefeituras, as secretarias, os ministérios, os tribunais, cargos, patrimônio físico, 

arcabouço legal, as regras. Enfim, todo o aparato que ordena e dá formato para que uma 

sociedade possa se organizar. O Estado é um poder político, administrativo, jurídico que ocupa 

um território definido e é visto como coisa pública e não pode ser confundido com o governo. 

O governo é o conjunto de agentes que exerce o poder do Estado, em cada esfera, por 

um determinado período de tempo. São políticos ou pessoas ligadas a partidos políticos. De 

acordo com os ensinamentos de Meirelles (1994, p. 60), “o governo, em sentido formal, é o 

conjunto de Poderes e órgãos constitucionais; em sentido material, é o complexo de funções 

estatais básicas; e em sentido operacional, é a condução política dos negócios públicos”. Assim 

sendo, governos são transitórios, em oposição ao Estado que é permanente. O governo é, na 

verdade, apenas mais um componente que compõe o Estado, ou seja, é a esfera pública 

responsável por administrá-lo. Os governos são transitórios, governos vão e vêm, entram e saem 

e se modificam periodicamente através do voto.  

Já a Administração Pública consiste no aparato ou conjunto de órgãos de que o Estado 

dispõe, direta e concretamente, para a realização de seus fins e execução das opções políticas 

do Governo. Do ponto de vista conceitual, Meirelles (2008, p. 84) afirma que a tentativa de 

definir a expressão Administração Pública é uma tarefa difícil, “quer pela diversidade de 

sentidos da própria expressão, quer pelos diferentes campos em que se desenvolve a atividade 

administrativa”. 

De acordo com o autor, a Administração Pública, em sentido formal, é o conjunto de 

órgãos instituídos para consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto 
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das funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 

desempenho perene, sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele 

assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, a Administração é, pois, todo o 

aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas. 

Meirelles, citando Renato Alessi, registra que: “Subjetivamente a Administração 

Pública é o conjunto de órgãos a serviços do Estado e objetivamente é a expressão do Estado 

agindo em concreto para satisfação de seus fins de conservação, de bem-estar individual dos 

cidadãos e de progresso social”. 

De acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2008, p. 18), em sentido amplo, 

a Administração Pública abrange: a) os órgãos de governo – aqueles que exercem função 

política, isto é, fixam as políticas públicas, estabelecendo as diretrizes e programas de ação 

governamental e o os planos de atuação do Governo; e b) órgãos e pessoas jurídicas que 

exercem função meramente administrativa – aqueles destinados a executar as políticas públicas 

concebidas através do exercício da função política. 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012), em sentido estrito, o conceito de 

administração pública pode ser classificado em dois sentidos: 1) o sentido subjetivo – referente 

às pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem a função administrativa; e 2) o 

sentido objetivo – que abrange a atividade administrativa, exercida pelas pessoas jurídicas, 

órgãos e agentes públicos incumbidos de satisfazer concretamente as necessidades coletivas. 

Ou seja, subjetivo (quanto aos entes que a compõem) e objetivo (quanto à função por eles 

exercida), conforme registra:  

 

A administração pública divide-se em dois sentidos: 1) "em sentido objetivo, material 
ou funcional, a administração pública pode ser definida como a atividade concreta e 

imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público, para a 

consecução dos interesses coletivos A Administração designa a natureza da atividade 

exercida pelos referidos entes; nesse sentido. Segundo a autora, “a administração 

pública é a própria função administrativa que incube, predominantemente, ao poder 

executivo”; 2) em sentido subjetivo, formal ou orgânico, pode-se definir 

Administração Pública como sendo o conjunto dos entes que exercem a atividade 

administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos 

de  (DI PIETRO, 2012, p. 50). 

 

A Administração Pública não possui, sob o ponto de vista jurídico, cunho partidário, 

caracterizando-se por uma instrumentalidade que busca a impessoalidade, hierarquia funcional 

e responsabilidades juridicamente formalizadas, amparadas legal e tecnicamente a partir de 

competências profissionais que, no conjunto de tais requisitos a distinguem do Governo, cujas 

atividades possuem cunho discricionário e político que os diferenciam, dando-lhes suas 
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identidades, essas sim partidárias. A Administração não pratica atos de governo; pratica, tão-

somente, atos de execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência 

do órgão e de seus agentes. São os chamados atos administrativos. (MEIRELLES, 1994, p. 70-

80). 

A administração pública está submetida à lei e os seus agentes públicos também, e, neste 

sentido, devem obediência ao que prescreve à lei, mas também aos outros princípios jurídicos 

informadores das atividades da administração pública.  

De acordo com o art. 37 da CF/1988, alguns princípios sendo de cumprimento 

obrigatório por todas as esferas de governo e por todos os agentes políticos, viabilizam a 

concretização de um Estado democrático, conforme disposto: “A administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.” 

A seguir, destacaremos os cinco princípios essenciais que a Administração Pública em 

todas as esferas deve rigorosamente guiar todas as suas ações administrativas e atividades 

públicas pelos Princípios da Administração Pública, estatuídos no artigo 37 da CF/88. Esses 

princípios constitucionais são basilares, de observância permanente e obrigatória, cabendo a 

todo agente da administração pública zelar pelo seu rigoroso cumprimento. Inicialmente, 

podemos dizer que: 

1) Princípio da Legalidade 

Este princípio é basilar e significa que todas as funções e atividades do Estado e da 

Administração Pública só podem ser exercidas em conformidade com os mandamentos da lei e 

às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 

inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal. Significa que a 

Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos, criar 

obrigações ou impor vedações aos administrados. O princípio da legalidade tem por finalidade 

evitar que agentes públicos, ajam em desacordo com as normas especificadas em lei e cometam 

abusos, limitando o poder do Estado em interferir na esfera das liberdades individuais. 

2) Princípio da Impessoalidade 

O princípio da impessoalidade visa a neutralidade e a objetividade das atividades da 

Administração Pública no regime político, que tem como objetivo principal o interesse público. 

Significa que a atuação do servidor público deve pautar-se pela ausência de proteção ou 

tratamento privilegiado a alguém, tanto em relação aos administradores quanto aos 

administrados. 

3) Princípio da Moralidade 
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O princípio da moralidade significa que o servidor público tem que ter um 

comportamento ético e jurídico adequado, sendo vedadas condutas eticamente inaceitáveis e 

transgressoras do senso moral da sociedade. A moralidade administrativa abrange padrões 

objetivos de condutas exigíveis do administrador público, independentemente, da legalidade e 

das efetivas intenções dos agentes públicos. O objetivo deste princípio é o de orientar a atuação 

da administração pública, controlar o poder discricionário do administrador e evitar o desvio de 

conduta. 

4) Princípio da Publicidade 

O princípio da publicidade é a divulgação oficial dos atos da administração pública para 

conhecimento público e início de seus efeitos externos, uma vez que as leis, os atos e contratos 

administrativos para produzirem efeitos jurídicos fora dos órgãos que os emitem exigem 

publicidade para adquirirem validade universal. 

Além de assegurar seus efeitos externos, a publicidade visa a transparência das 

atividades públicas, na qual os administrados possam ter conhecimento público sobre a atuação 

funcional dos agentes públicos. A publicidade é o principal instrumento de verificação do 

cumprimento dos princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, entre outros, 

por parte da administração pública. Isto significa que os cidadãos podem se dirigir ao Poder 

Público e requisitar e acessar documentos públicos. 

O princípio da publicidade como uma garantia constitucionalmente expressa, se 

constitui em um dever da Administração de tornar público e prestar contas de seus atos aos 

cidadãos, que deve ser feita da forma mais ampla possível e assegurada com a utilização dos 

meios adequados, dependendo de seu objetivo e de seus destinatários. Além da adequação dos 

meios, deve-se propugnar por uma conexão sistemática com o direito fundamental à informação 

e com o princípio democrático. Com efeito, para que uma informação possa ser efetivamente 

apreendida, é necessário que seja transmitida em linguagem adequada ao pleno entendimento 

por parte de quem receberá a informação. Quanto ao conceito de publicidade, assim explicita 

Hely Lopes Meirelles:  

 

a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos 

externos. Daí porque as leis, atos e contratos administrativos que produzem 

conseqüências jurídicas fora dos órgãos que os emitem exigem publicidade para 
adquirirem validade universal, isto é, perante as partes e terceiros. A publicidade não 

é elemento formativo do ato; é registro de eficácia e moralidade (MEIRELLES, 2000, 

p. 87-88). 

 

De acordo com Fabricio Motta (2018), a publicidade e a transparência administrativa 

não são sinônimas, entretanto, correlacionam-se. Assim, o autor faz as seguintes considerações 
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a respeito de publicidade e transparência:  

 
O princípio da publicidade pode, sim, ser correlacionado com transparência: exige 

não somente quantidade (assim entendida a divulgação no maior número possível de 

meios disponíveis), mas qualidade de informação. Ofende o princípio a 

disponibilização de informações em linguagem hermética, confusa, tecnicizada além 

do necessário para a sua correta compreensão. As informações devem ser repassadas 

com clareza e objetividade para que se possa reforçar o controle e a participação 

democrática da administração. Sob essa ótica, pode-se falar em transparência como 

substrato material do princípio da publicidade. Entende-se a publicidade como 

característica do que é público, conhecido, não mantido secreto. Transparência, ao seu 

turno, é atributo do que é transparente, límpido, cristalino, visível; é o que se deixa 

perpassar pela luz e ver nitidamente o que está por trás. A transparência exige não 
somente informação disponível, mas também informação compreensível. (MOTTA, 

2018)  

 

Nesse caminho, Evandro Homercher (2009) afirma que o princípio da transparência 

demonstra o distanciamento do seu ideal em relação ao da publicidade na ordem normativa e 

explicita que:  

 

Enquanto a publicidade se alinha a uma ideia de validação das decisões 

administrativas, através da sua exteriorização, a transparência não se cinge a este 

“limitado” âmbito, mas busca, primordialmente, a integração do sujeito, mediante o 

conhecer, na própria formação das decisões públicas. 

(...) A ideia de publicidade incorpora uma noção de legalidade. O princípio da 
transparência revela uma concepção de legitimidade. Isto deriva do próprio núcleo-

objetivo deste princípio – visibilidade para compreender os assuntos públicos. 

(HOMERCHER, 2009, p. 57-58). 

 

A transparência atua em consonância com o princípio da publicidade na administração 

pública. A transparência é um desdobramento do princípio constitucional da publicidade, e de 

acordo com Delpiazzo (2004, p. 3), “a transparência administrativa supõe algo mais do que a 

publicidade, princípio consagrado no âmbito do Direito Administrativo, pois é mais do que 

simplesmente mostrar, mas deixar-se ver”. 

De acordo com Joaquim José Gomes Canotilho (2003), o acesso à informação:  

 
(...) a idéia de democracia administrativa aponta não só para um direito de acesso aos 

arquivos e registros públicos para a defesa de direitos individuais, mas também para 

um direito de saber, o que se passa no âmbito dos esquemas político-burocráticos, 

possibilitando ao cidadão o acesso a dossiers, relatórios, actas, estudos, estatísticas, 

directivas, instruções, circulares e notas. (...) O direito ao arquivo aberto deve hoje 

conceber-se não apenas como o direito a obter informações por parte dos cidadãos, 

mas também como direito a uma comunicação aberta entre as autoridades e os 

cidadãos. (...) (CANOTILHO, 2003, p. 515-516). 

 

Este direito fundamental desdobra-se, segundo Canotilho, em quatro vertentes: 

 

a) direito de conhecer todos os expedientes e motivos referentes à ação administrativa, 

bem como seus desdobramentos e resultados, em razão do direito fundamental à 

informação; 

b) garantia frente ao processo de produção de decisões administrativas, em 
contraposição ao segredo procedimental, por meio da audiência dos envolvidos e 
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interessados, em razão do princípio da ampla defesa; 

c) direito subjetivo de acesso aos arquivos e registros públicos, em decorrência direta 

do princípio democrático; 

d) direito de exigir do Estado ações positivas para possibilitar a visibilidade, 

cognoscibilidade, e controle das ações administrativas (CANOTILHO, 2003, p. 

1159).  

 

5) Princípio da Eficiência 

O princípio da eficiência significa que toda ação administrativa deve prezar pelo bom 

atendimento, rapidez, urbanidade, segurança, transparência, neutralidade e sem burocracia, 

sempre visando a escolha da solução mais adequada ao interesse público, de modo a satisfazer 

plenamente a demanda social. A necessidade da eficiência no serviço público prende-se às 

variedades das exigências políticas, culturais e sociais de cada região e em face do momento a 

ser vivenciado pelos cidadãos. O objetivo do princípio da eficiência é satisfazer às necessidades 

coletivas num regime de igualdade dos usuários, ou seja, é a utilização dos melhores meios sem 

se distanciar dos objetivos da Administração Pública, atingindo a satisfação das necessidades 

coletivas. 

Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

constituem um instrumento necessário e indissociável para que a Administração Pública atue 

em consonância com os direitos individuais e coletivos, visando sempre o interesse público. 

Esses princípios constitucionais são basilares, de observância permanente e obrigatória e todo 

agente da administração pública deve zelar pelo seu rigoroso cumprimento, não podendo deixar 

de cumpri-los, uma vez que qualquer ato administrativo praticado que deles se destoem será ato 

inválido, consequência esta que representa a sanção pela inobservância desta normativa.  

O desrespeito a estes princípios representa prejuízo para o Estado democrático de 

direito, que orienta toda e qualquer manifestação proveniente do Governo Municipal. Assim, a 

qualquer tempo, aqueles que integram a Administração municipal devem orientar-se por estes 

princípios para evitar danos ao interesse público municipal. 

 

4.1 Os municípios na organização político-administrativa do Estado brasileiro 

 

O Município tal qual hoje o concebemos, como unidade político-administrativa, tem 

origem histórica na República Romana e suas características nesta época eram autonomia para 

escolher os seus representantes, autonomia política, administrativa, civis e manutenção de seus 

costumes. Neste sentido, Iris Eliete Teixeira (1997) destaca que: 

 

o municipalismo foi conhecido a partir de Roma, durante a República, por volta do 

século I antes de Cristo. O verbete aparece, no dicionário latino, com a seguinte 
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conotação: municipium-ii - município, cidade livre que se governava por suas próprias 

leis e tinha foros e privilégios de Roma. (TEIXEIRA, 1997, p. 169). 

 

Paulino Jacques (1970) faz um apanhado histórico-constitucional sobre os Municípios, 

e registra que:  

 
O Município, antes de ser uma instituição político-jurídica, o é social, e, mesmo, 

natural, porque resulta do agrupamento de várias famílias num mesmo local, unidas 

por interesses comuns. Como a família, e a propriedade, é um fenômeno social, que 

precedeu, no ponto de vista sociológico, o advento do Estado. (JACQUES, 1970, p. 

147). 

 

Hely Lopes Meirelles (2006) corrobora com a visão de Teixeira ao indicar que: 

 

o município, como unidade político-administrativa, surgiu de fato com a República 

Romana, interessada em manter a dominação pacífica das cidades conquistadas pela 

força de seus exércitos. Os vencidos ficavam sujeitos, desde a derrota, às imposições 

do Senado, mas em troca de sua sujeição e obediência às leis romanas, a República 

lhes concedia certas prerrogativas que podiam ser desde direitos privados até o 

privilégio de poder eleger seus governantes e dirigir a própria cidade. As comunidades 

que auferiam essas vantagens eram consideradas municípios. (MEIRELLES, 2006, p. 
33). 

 

Portugal e Espanha foram os países mais fiéis às concepções municipalistas de Roma. 

O Brasil, colonizado por Portugal, por conseguinte, seguiu sua influência, implantando, desde 

o início de sua colonização, os "Conselhos" que, logo, transformaram-se nas câmaras 

municipais. O município português foi transplantado para o Brasil com a mesma organização e 

atribuições políticas, administrativas e judiciais que desempenhava no Reino de Portugal, 

sofrendo, entretanto, algumas transformações, tal como o território governado pelo Conselho 

passou a chamar Município, como visto anteriormente, nome derivado das antigas comunas 

romanas. No Brasil, o termo Município ficou oficializado a partir da Lei de 28 de outubro de 

1828, onde aparece, pela primeira vez, constitucionalmente, a palavra Município no Brasil.  

Para Hely Lopes Meirelles (2006), o "Município Brasileiro é entidade político-

administrativa de terceiro grau, na ordem decrescente de nossa Federação: União – Estados – 

Municípios". 

O Código Civil brasileiro (Lei nº 10.406, de 10/01/2002), no inciso III do art. 41, define 

o município como "pessoa jurídica de direito público interno" (art. 41, inciso III), que responde 

às normas constitucionais e de direito administrativo. 

O Glossário do Atlas do Censo Demográfico 2010 do IBGE conceitua município como:  

 

Unidade autônoma de menor hierarquia dentro da organização político-administrativa 

do Brasil. Sua criação, incorporação, fusão ou desmembramento depende de leis 

estaduais, que devem observar o período determinado por lei complementar federal e 

a necessidade de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações envolvidas, após 

divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma 
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da lei. Os municípios são regidos por leis orgânicas, observados os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal do Brasil, e na constituição do estado onde se 

situam, e podem criar, organizar e suprimir distritos. A localidade onde está sediada 

a prefeitura municipal tem a categoria de cidade. 

 

Para Martorano (1985, p. 5): “[...] é o Município a base da máxima organização política, 

que é o Estado. Ali o indivíduo sofre e se beneficia, no instante mesmo do ato administrativo. 

A repercussão de uma lei ou de um investimento público o envolve em seu dia-a-dia”. 

Os governos locais, de um modo geral, não tinham autonomia estando sujeitos ao poder 

central. Em fins do século XVIII, os vereadores, em alguns municípios, eram designados pelo 

monarca e, até mesmo, pelos vice-reis e governadores provinciais.  

Os Conselhos ou Câmaras dos municípios tinham um papel político fundamental, até a 

segunda metade do século XVII. Até a Independência, em 1822 os municípios eram regidos 

pelas Ordenações, Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Após a Independência, os municípios 

passaram a ser ordenados pelas Constituições, iniciando-se pela Constituição Imperial de 1824 

- primeira Constituição brasileira, seguida das seis outras Constituições Republicanas que 

foram as de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e atualmente pela Constituição Federal de 1988. 

Observa-se que com exceção da Constituição de 1937, em quase todas as constituições os 

municípios gozavam de certa autonomia.  

É consenso na literatura que a Constituição Federal de 1988 outorgou aos municípios 

uma autonomia plena, elevando-os de fato ao status de ente federativo, com prerrogativas 

invioláveis por qualquer nível mais abrangente de governo. A partir de então, o município, no 

Brasil, consolidou sua importância do ponto de vista político, econômico e social, como centro 

de tomadas de decisões para o cotidiano do cidadão. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Município passou a integrar 

(conforme dispõe o art. 1º) a Federação brasileira e a compor a organização político-

administrativa (art. 18), com autonomia nos termos da própria Constituição. Como integrante 

da Federação, o Município deve respeitar os princípios enumerados pelo art. 37 da CF/1988. 

Dentre esses princípios, destaca-se o da legalidade, que estipula a necessidade de a 

Administração Pública estar autorizada por lei para agir em qualquer circunstância.  

 

4.2 Autonomia Municipal 

 

No âmbito da Federação brasileira, os Municípios são entes autônomos e independentes, 

uma especificidade do Brasil quando comparado a outras federações existentes no mundo. A 

autonomia dos municípios não é irrestrita, pois está sujeita aos limites determinados pela 
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própria CF/1988. Os municípios são dotados de autonomia administrativa, que consiste na 

capacidade para organizar os seus serviços; autonomia financeira, que consiste na capacidade 

de arrecadação de suas rendas e ao seu uso, sempre respeitada a orientação legal; autonomia 

política que garante a eleição dos seus agentes políticos — Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 

e a autonomia organizativa, que consiste na elaboração da Lei Orgânica Municipal — LOM — 

sem interferência dos demais membros da Federação.  A autonomia legislativa, que 

confere ao Município – como ente Federado – legislar por meio da Câmara sobre assuntos de 

interesse local, instituindo normas que serão de cumprimento compulsório pelos cidadãos e por 

aqueles que autorizam a ação municipal. 

A autonomia municipal estabelecida no referido artigo 18 se consolida pela previsão do 

Capítulo IV do Título III da Constituição da República (artigos 29 a 31), que estabelecem as 

normas fundamentais constitucionais a respeito da organização político-administrativa do 

município, assegurando a ele o poder de auto-organização mediante edição e promulgação de 

Lei Orgânica Municipal (LOM), que é uma lei em sentido formal e material na qual o poder 

Executivo municipal não tem ingerência, podendo apenas sugerir emendas a ela. O Legislativo 

municipal é quem tem o poder para votar e promulgá-la. 

A LOM, que apresenta particularidades próprias que as diferenciam das demais leis 

municipais, sendo o diploma legal fundamental do Município, a qual serve de base para todo o 

ordenamento jurídico municipal. Este, por sua vez, é composto pelas normas jurídicas 

respeitantes a assuntos de interesse local. De acordo com Meirelles (2006, p. 84), a LOM 

equivale a uma Constituição Municipal. A auto-organização do município se dá pela LOM, que 

deverá observar todas as prescrições constitucionais aplicáveis aos municípios, sob pena de 

inconstitucionalidade de suas normas. Além disso, sua auto-organização é complementada por 

todas as leis decorrentes desta lei maior.  

A CF/88 introduziu profundas modificações no processo orçamentário do setor público, 

ampliando significativamente a ordenação, a transparência e o controle, por parte da sociedade. 

A CF/88 também ampliou as prerrogativas e as competências expressas dos Municípios nos 

assuntos de planejamento local e para legislar sobre direito urbanístico e meio ambiente, embora 

reservado à União o estabelecimento de normas gerais, possibilitando aos Estados a instituição 

de organização regional, podendo criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, criar e fundir municípios etc. Aos Municípios ficou estabelecido, dentre outras 

funções, a possibilidade de criar e eliminar distritos bem como promover o adequado 

ordenamento do seu território, promover programa de construção de moradias, combate as 

causas da pobreza, organizar e prestar direta ou indiretamente os serviços públicos de interesse 
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local.  

Como o Estado brasileiro é organizado sob a forma de Federação, sua competência e 

seus atos são divididos entre os entes que a compõem. A CF/88, no artigo 23, estabeleceu a 

competência constitucional comum da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 

e as competências que abordam questões pertinentes locais, mas com relevante interesse 

coletivo nacional, haja vista que faz frente ao interesse público.  

Ademais, a CF/88 estabeleceu no artigo 30 o fundamento da competência administrativa 

do Município, que assegura a sua autonomia pela administração própria, por legislar sobre 

assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Nesse 

sentido, cabe ao Município prover todos os serviços que digam respeito a seu peculiar interesse 

e ao desenvolvimento e bem-estar de sua população; as leis orgânicas municipais os detalham, 

delimitando campos de atuação específicos. 

Nos termos do artigo 30, incisos I ao IX da Constituição Federal de 1988, as funções de 

dos municípios são  

a) legislar sobre assuntos de interesse local;  

b) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

c) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 

sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei;  

d) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;  

e) organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial;  

f) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 

educação infantil e de ensino fundamental; 

g) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população;  

h) promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;  

i) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e 

a ação fiscalizadora federal e estadual.  

O quadro 2 apresenta excerto extraído da CF /88, referente às competências comum da 

união, dos estados, do distrito federal e dos municípios e as Competências exclusivas dos 

municípios 
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QUADRO 2 - COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

Competência comum da união, dos estados, do 

distrito federal e dos municípios - artigo 23, da CF /88 

Competências exclusivas dos municípios - 

artigo 30, da CF/1988 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 

instituições democráticas e conservar o patrimônio 

público; 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de 

valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 

paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização 

de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 

artístico ou cultural; 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, 

à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar; 

IX - promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico; 

X - combater as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos 

setores desfavorecidos; 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 

direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 

minerais em seus territórios; 

XII - estabelecer e implantar política de educação para a 

segurança do trânsito. 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua 

competência, bem como aplicar suas rendas, sem 

prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e 

publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada 
a legislação estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime 

de concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de transporte coletivo, 

que tem caráter essencial; 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira 

da União e do Estado, programas de educação 

infantil e de ensino fundamental;                (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira 

da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população; 
VIII - promover, no que couber, adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-

cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual. 

Fonte: Elaboração própria com base na CF/88. 

 

De 1824 até 1988, os municípios brasileiros passaram por um longo processo de 

readaptação política, administrativa e econômica de suas instituições, em especial da Câmara 

Municipal e da Prefeitura. Atualmente, as funções político-administrativas dos municípios 

brasileiros, destacadas pela atual Constituição, não se restringem apenas à atuação nas cidades, 

estende-se a todo o território urbano e rural e em tudo que afeta ao bem-estar da sua 

comunidade. 

Um município é organizado em duas zonas principais: uma zona urbana e uma zona 

rural. Entende-se como zona urbana aquela área, delimitada por lei, que foi considerada 

urbanizável, ou seja, passível de sofrer repartições de acordo com as normas de uso e ocupação 

do solo.  

No Brasil, usualmente um município surge sempre do território de outro município, 

através da emancipação de um distrito. Elevado um distrito a município, o mesmo passa a 

adquirir personalidade jurídica, autonomia política e capacidade processual. 

O Glossário do Atlas do Censo Demográfico 2010 do IBGE conceitua distrito como 
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“unidade administrativa de um município” e explicita que: 

 
Sua criação, desmembramento ou fusão depende de lei municipal, que deve observar 

a continuidade territorial e os requisitos previstos em lei complementar estadual. Os 

distritos podem ser subdivididos em unidades administrativas denominadas 

subdistritos, regiões administrativas, zonas ou outra denominação específica. A 

localidade onde está sediada a autoridade distrital, excluídos os distritos das sedes 

municipais, tem a categoria de vila. 

 

Os municípios podem dividir o seu território em distritos, subdistritos e subprefeituras 

para fins de gestão, sem que isso represente, no entanto, uma autonomia política ou financeira 

em relação à Administração Municipal central. Essa divisão, de caráter meramente 

administrativo, tem por objetivo a gestão direta de alguns serviços públicos locais necessários 

em cada área do município. 

As subprefeituras podem ser estabelecidas por lei municipal, na qual são definidas as 

suas atribuições, nos casos em que se busca ampliar a descentralização da administração 

municipal. Possuem caráter de Administração Direta, ou seja, possibilitam a transferência 

gradual das funções de direção, gestão, decisão e controle dos assuntos municipais em nível 

local, respeitando as prioridades do Poder Executivo Municipal. Alguns municípios adotam 

essa divisão territorial do município, como é o caso de municípios do estado do Rio de Janeiro.  

O sistema brasileiro prevê na esfera Municipal o poder estatal, que é constituído de um 

Poder Executivo (prefeitura - prefeito) e um Poder Legislativo (Câmara Municipal - 

vereadores), ambos eleitos pelo povo, sendo responsáveis legais e autônomos pela gestão local, 

e também possuem responsabilidades específicas. À Câmara de Vereadores cabe exercer as 

funções legislativas e à Prefeitura cabe exercer as funções executivas. A Prefeitura e a Câmara 

de Vereadores exercem suas atribuições com plena independência entre si e em relação aos 

poderes e órgãos da União e dos Estados-Membros. Portanto, não há subordinação ou 

dependência entre os dois órgãos da administração local.  

A administração do poder executivo municipal é dirigida pelo Prefeito, que é o chefe do 

Executivo local, que comanda, supervisiona e coordena as atividades de gestão dos negócios 

da administração local e os serviços de peculiar interesse do Município, auxiliado por 

Secretários Municipais, Coordenadores ou Diretores de Departamento, de acordo com a 

configuração da estrutura de cada Prefeitura. A administração municipal pode ser entendida 

como “a gestão da prefeitura e de seus órgãos, institutos, autarquias e secretarias, e está 

relacionada com o conjunto de recursos e instrumentos da administração aplicada na 

administração local por meio de seus servidores municipais” (REZENDE; CASTOR, 2005, p. 

27). 



70 

A CF/88 trouxe importantes alterações para os municípios, que passaram a ser 

considerados entes federativos, passaram a contar com uma autonomia em suas atividades 

políticas, legislativas, administrativas, financeiras e a desempenhar um papel relevante na 

administração pública brasileira. A autonomia política e administrativa dos Municípios 

evidenciou o entendimento de que as iniciativas locais, por estarem mais próximas dos cidadãos 

e do controle social, são as que possuem melhores condições para entender as demandas de sua 

população e, consequentemente, têm maiores responsabilidades na resolução de problemas 

básicos da população local. 

Os municípios são responsáveis pela execução de uma enorme diversidade de serviços 

públicos voltados para o bem-estar de sua população, como a coleta de lixo; calçamento, 

limpeza e arborização de ruas, praças; iluminação pública; serviço de transporte coletivo, 

construção, conservação e funcionamento da rede de água e esgoto, de hospitais, prontos-

socorros, postos de saúde, de escolas, de terminais e linhas de transportes; parques, de áreas de 

lazer e de áreas públicas, pontes, ruas e avenidas. O bom atendimento de serviços públicos 

essenciais de qualidade depende de uma boa gestão pública, e uma boa gestão pública depende 

de boas informações, ou seja, informações de qualidade e relevantes.  

Como já se disse, toda a atividade de toda a administração pública municipal está 

fundamentalmente subordinada aos princípios gerais da administração pública, previstos no 

caput do Art. 37 da CF/88, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Neste sentido, não deve existir informalidade na condução da gestão pública municipal.  

Todas as funções e atividades que são executadas pelas prefeituras geram uma série de 

procedimentos e atos administrativos, que, por sua vez, produzem naturalmente um imenso 

volume de conjuntos de documentos de arquivo que são relacionados uns aos outros e às suas 

tramitações, tais como licitações, pregões, cotações, contratações de serviços, obras, projetos e 

execução de obras, entre tantas outras atividades que devem ser legalmente e 

administrativamente registradas para que possuam o devido valor probatório e para que possam 

ser acessados por todos os tipos de usuário, isto é, pela própria administração pública, pelos 

órgãos de controle, pelos pesquisadores e por qualquer cidadão interessado, atendendo, desta 

forma, aos princípios de legalidade, eficiência e publicidade. 

Assim sendo, todos os atos, ações, atividades e processos que são desenvolvidos pela 

administração pública municipal envolvem a produção, o uso, a guarda e o acesso aos 

documentos de arquivo, que são aqueles que são natural e organicamente produzidos no 

desempenho de suas funções específicas, formando diversos conjuntos de documentos das 

atividades meio e fim de cada órgão que compõe a estrutura organizacional da prefeitura. Para 
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tanto, as administrações municipais devem criar e manter arquivos públicos municipais, que 

são fontes de conhecimentos fidedignos sobre todos os projetos, programas de trabalho e ações 

desenvolvidas em âmbito municipal. Assim, os arquivos públicos municipais são serviços de 

informação para a tomada de decisão e para o planejamento da administração municipal, bem 

como para que os cidadãos tenham condições de acompanharem, exercerem o controle social e 

participarem da gestão municipal e reivindicarem mais efetividade de políticas públicas que 

tenham como objetivos a garantia de direitos fundamentais.  

 

4.3 O Arquivo Público Municipal: um serviço de informação privilegiado e estratégico em 

prol da administração pública e da sociedade 

 

 Explicitar o que é um arquivo público municipal, quais são suas características, suas 

finalidades, suas funções e sua jurisdição é essencial para qualificar a sua importância e 

compreender qual é o papel que os arquivos públicos municipais representam para a sociedade 

em âmbito municipal e nacional. Para tanto, destacam-se alguns entendimentos encontrados na 

literatura arquivística.  

Jose Ramon Cruz Mundet (1994) define o arquivo municipal como o conjunto de 

documentos produzidos e recebidos pela instituição municipal ao longo de seu processo natural 

de gestão ou atividade, convenientemente organizado a fim de poder proporcionar a informação 

necessária de uma forma rápida e eficaz (CRUZ MUNDET, 1994, p. 140, tradução nossa). O 

autor ao definir o arquivo municipal como conjunto de documentos, destaca que este conjunto 

deve ser adequadamente organizado.  

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.” 

De acordo com Almeida e Rodrigues (2015), o arquivo municipal é a instituição que 

tem por atribuição: 
 

(...) a responsabilidade pelos documentos acumulados no âmbito da administração 

pública direta e indireta dos órgãos que compõem a administração local, ou seja, 

Prefeitura e Câmara Municipal. Documentos estes que independentes de sua idade, 

natureza ou suporte físico são reunidos por acumulação natural, pois resultam das 

atividades específicas da gestão administrativa desenvolvida junto à comunidade. (...) 

que a instituição pode ter sob custódia outros fundos de natureza privada, de interesse 

para a preservação da memória local, considerados de interesse público e social.  

Esta estratégia na definição de sua linha de acervo respalda a consolidação dos direitos 

coletivos que, por ser prioritário, ultrapassa o limite da singularidade do indivíduo e 
contribui para tornar público, registros de pessoas ou instituições cujas trajetórias 

estão intimamente ligadas à história da comunidade (...). (ALMEIDA; RODRIGUES, 

2015, p. 7). 
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Para o DIBRATE (2005), o arquivo público municipal é “arquivo público mantido pela 

administração municipal, identificado como o principal agente da política arquivística nesse 

âmbito” (BRASIL, 2005, p. 33).  

A Lei de Arquivos indica, no artigo 17, parágrafo 4°, que: “são Arquivos Municipais o 

arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder Legislativo” (BRASIL, 1991). 

O arquivo público municipal é formado por todos os arquivos que os órgãos e entidades 

da administração pública municipal, direta e indireta (autarquias, fundações públicas, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pelo Município) produzem, recebem e acumulam no exercício das suas funções e atividades 

executivas e legislativas, e por isso espelham como elas funcionam e como atuam na sociedade. 

Os arquivo públicos municipais são recursos informacionais estratégicos e valiosos para 

embasar o processo decisório da administração pública, além de valiosa fonte de informação 

primária para os cidadãos terem conhecimento dos atos administrativos praticados pela 

administração pública municipal. Demonstra-se, a seguir, no quadro 3 a importância e as 

finalidades e funcionalidades do arquivo público municipal: 

QUADRO 3- O ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL: UM SERVIÇO DE INFORMAÇÃO 

PRIVILEGIADO E ESTRATÉGICO EM PROL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA SOCIEDADE 

Arquivo Público Municipal como recurso informacional privilegiado e estratégico 

Para a Administração Pública Municipal Para a Sociedade 

✓ Repositório de fontes primárias de informação a 

serviço do ente estatal municipal sobre as 

atividades da administração pública municipal; 
✓ Fonte de prova, testemunho e informações sobre 

as funções e atividades desenvolvidas pelas 

instituições municipais; 

✓ Instrumento fundamental de planejamento de 

políticas públicas; 

✓  Instrumento fundamental para as tomadas de 

decisão de governo e de apoio para concretização 

dos princípios e diretrizes da governança 

pública; 

✓ Contributo essencial para o incremento da 

eficiência e da eficácia da administração; 

✓ Contributo essencial para uma gestão pública 
desburocratizada;  

✓ Equipamento para a disponibilização e 

publicidade das informações produzidas em 

âmbito municipal; 

✓ Instrumento basilar para a transparência 

administrativa; 

✓ Fonte de pesquisa, estudos e para a produção de 

novas informações e serviços. 

✓ Equipamento para a preservação da memória da 

administração municipal. 

✓ Serviço de informação ao cidadão;  

✓ Instrumento a serviço da democracia; 

✓ Atendimento e orientação quanto à localização 
e acesso às informações produzidas pela 

administração pública municipal; 

✓ Fonte de provas e garantia de direitos dos 

cidadãos e contributo ao exercício da cidadania; 

✓ Fonte de informação para os estudos nos mais 

diversos campos, tais como: político, social, 

econômico, urbanísticos, ambiental, de saúde, 

em tantos outros; 

✓ Fonte de Prova material à história, à identidade 

e à memória individual e coletiva de um povo;  

✓ Preservação do patrimônio documental e 

cultural de uma cidade, região e do país; 
✓ Serviço cultural e de apoio às ações educativas.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observa-se no quadro acima, o arquivo público municipal é um serviço de informação 

privilegiado e estratégico em prol da administração pública e da sociedade e que tem uma 

multiplicidade de finalidades, as quais Rodrigues (2002), destaca da seguinte maneira:  

 

(...) uma dualidade de perspectivas: a gestão administrativa e a função histórica, 

atendendo por um lado a finalidade de salvaguardar os direitos da instituição que lhe 

deu origem, atuando como memória de onde se extraem as informações necessárias 

para diagnosticar e rever antecedentes que facilitem suas rotinas. Por outro lado, 

constituem fontes inesgotáveis para a elaboração da história e espaço de socialização 
da cultura. Tem como público: o administrador, que necessita de informações 

necessárias ao processo decisório; o cidadão interessado em dados juridicamente 

válidos que comprovem direitos e deveres junto ao governo local; o pesquisador que 

utiliza as fontes para análise dos comportamentos e eventos do passado e, finalmente, 

o cidadão comum, que não utilizando o arquivo municipal para consultas de elementos 

testemunhais, buscam um espaço de entretenimento, de conhecimento da cultura 

geral, na qual pode ter lugar a história da comunidade em que está inserido. 

(RODRIGUES, 2015, p. 6). 

 

O Arquivo Público Municipal como lócus de cidadania é o referencial, onde o cidadão 

terá o acesso aos documentos e às informações sobre a atuação dos agentes públicos facilitada 

pelas práticas das funções arquivísticas e pela atuação do arquivista – profissional mediador no 

atendimento e orientação às demandas de informação, conforme aponta o CONARQ: 

 

O prédio destinado ao arquivo público municipal, qualquer que seja seu estilo 

arquitetônico, tem um papel importante como presença física e elemento simbólico 
no espaço urbano, ou seja, deve ficar evidente que aquela construção que abriga o 

arquivo público municipal é o local onde todos os cidadãos terão disponíveis as 

informações sobre a sua cidade. (CONARQ, 2014, p. 9). 

  

Domícia Gomes (2019) ratifica o papel do arquivo público municipal como elemento 

simbólico de um lugar e acrescenta que: 

 
A existência de um arquivo público na estrutura da administração pública representa 

o cumprimento aos preceitos constitucionais, à Lei de Arquivos e à Lei de Acesso à 

Informação pública brasileira, além de ser elemento concreto de referência - um lugar 

de memória de uma cidade, uma vez que preservam os documentos - resultado das 

relações das ações política e sociais no tempo e no espaço, e possibilitam o 

conhecimento de nossas origens, tradições e costumes, auxiliam na construção da 

identidade de uma coletividade e promovem o conhecimento indispensável para o 

exercício da nossa cidadania. (GOMES, 2019, p. 52). 

 

O Arquivo Público Municipal é um contributo para que os cidadãos não sejam 

desestimulados a buscar informações por motivos dos arquivos estarem em lugares distantes e 

em diferentes pontos de difícil acesso, em lugares inapropriados ou até mesmo por 

constrangimentos e receio em solicitar acesso a documentos, transformando o inquestionável 

direito de acesso aos documentos e às informações públicas neles contidas numa verdadeira 

odisséia, obstaculizando para que tal direito não seja exercido em sua plenitude.  

As dificuldades supracitadas são uma espécie de desvirtuamento ou descumprimento do 
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dever constitucional por omissão do dever de eficiência, publicidade e de transparência da 

administração pública em garantir a gestão dos documentos e o acesso às informações, 

desempoderando os cidadãos dos meios para que tenham condições de participar mais 

efetivamente da gestão pública exigirem serviços públicos de qualidades e que atendam aos 

anseios da sociedade , conforme afirma Cretellar Junior:  

 
[...] No fundo, o não-funcionamento ou mau funcionamento do serviço, com falha ou 

atraso, está relacionado com a ação ou a omissão do agente administrativo que, de 

modo direto ou indireto, deveria ter diligenciado para que o serviço se apresentasse 

perfeito. (CRETELLA, 2002. p. 79). 

 

Assim, o Arquivo Público Municipal enquanto elemento simbólico e físico de um lugar 

é um facilitador para o acesso aos documentos e às informações neles contidas, na medida em 

que visivelmente tem um nome, um endereço, e, neste sentido, pode servir como um fator 

motivador para uma maior participação na gestão pública e o exercício da cidadania mais 

efetiva. 

 

4.4 Arquivos municipais: os mesmos velhos problemas atuais 

 

Schellenberg2, na década de 1950, analisando os arquivos modernos, remete à Justiniano 

(482 d.C) para destacar que:  

 

Que sua eminência ordene em todas e em cada uma das províncias que se reserve um 

prédio público no qual o magistrado (defensor) guarde os documentos, escolhendo 

alguém que os mantenha sob custódia, de forma que não sejam adulterados e possam 

ser encontrados rapidamente por quem os solicite; que entre eles haja arquivos e seja 

corrigido tudo que foi negligenciado nas cidades. (JUSTINIANO, 482 d.C apud 

SCHELLENBERG, 2006, p. 23). 

 

No Brasil, passado muitos séculos do registro do Imperador Justiniano quanto à 

relevância dos arquivos e sobre a necessidade de se instituir arquivos, bem como a preocupação 

com a preservação e a manutenção de documentos autênticos e o acesso rápido à informação 

por quem os solicite, e com vistas ao controle social, parece ainda não ter alcançado um nível 

de consciência nos gestores públicos dos dias atuais.  

A situação dos arquivos públicos brasileiros tem sido tema de estudos ao longo do 

tempo, em várias partes do país, os quais são recorrentes os alertas vermelhos para a 

necessidade de investimentos para a melhoria das condições organizacionais e de recursos 

 
2 O autor registra uma citação de Aldassare Bonifácio, no seu ensaio De Archivis, publicado em 1632 e reproduzido 

por Lester K. Born, no The American Archivist, 4(4): 237, out. 1941, em que o Imperador Justiniano (482 d.C) 

registra a importância dos arquivos públicos (SCHELLENBERG, 1974, p. 1). 
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humanos, materiais, tecnológicos dos serviços arquivísticos governamentais, conforme 

observado no ano de 1959, quando o Diretor do Arquivo Nacional, José Honório Rodrigues, ao 

apresentar o Relatório A situação do Arquivo Nacional afirma o seguinte: 

 

Ao assumir a direção do Arquivo Nacional, aos 29 de agosto de 1958, não pude 

reprimir minha desolação diante do espetáculo deprimente de desorganização e 

abandono que revelava a velha instituição. Poucos dias depois, a 19 de setembro, 

apresentei ao Sr. Ministro da Justiça, Dr. Cyrillo Junior, um relatório reservado, sobre 

a organização, o pessoal, o material e os recursos orçamentários do Arquivo e sobre 
os serviços por ele prestados ao governo e ao público. Era o resultado de um exame 

extremamente rápido, e longe estava eu de imaginar que o quadro geral era realmente 

muito pior. A presente exposição, baseada na experiência de um ano e na leitura de 

todos os relatórios desde 1844, procura estudar, com a maior objetividade, os aspectos 

fundamentais do problema e encaminhar as soluções para que o Arquivo Nacional 

seja o arsenal da Administração e possa assegurar ao povo as provas de seus direitos 

e o acesso legal ao conhecimento e à informação. (RODRIGUES, 1959, p. 5). 

 

No relatório acima mencionado, José Honório realizou um diagnóstico da situação 

arquivística do Arquivo Nacional denunciando o estado de abandono e precariedade quanto à 

estrutura administrativa, infraestrutura, recursos humanos, materiais, orçamentários e quanto à 

ausência de tratamento técnico arquivístico.  De acordo com Lopes (2014), o Brasil foi visitado, 

a convite de instituições brasileiras, por especialistas, que, em suas épocas, tiveram especial 

destaque na arquivística pensada e praticada na Europa e na América do Norte. Estes 

especialistas produziram diagnósticos detalhados sobre a situação arquivística no Brasil, bem 

como propuseram soluções práticas e, até mesmo, desenvolveram categorias teórico-

explicativas dos problemas que presenciaram (LOPES, 1997, p. 58). Dentre esses especialistas, 

destacam-se os diagnósticos realizados por Theodore R. Schellemberg, Henri Boullier de 

Branche e Michel Duchein nas décadas de 1960 e 1970 que contribuíram para o delineamento 

da política nacional de arquivos, do Sistema Nacional de Arquivos e da própria arquivística 

brasileira. 

A situação dos arquivos nos municípios brasileiros também tem sido objeto de 

diagnósticos realizados por instituições e por pesquisadores ao longo do tempo. Estes 

diagnósticos vêm denunciando as irregularidades, os descasos e a omissão por parte do Poder 

Público municipal com relação ao patrimônio documental público, alertando para os problemas 

relacionados à descentralização das unidades produtoras de documentos, precárias condições 

em termos organizacionais, infraestrutura e de recursos diversos. 

Em 1999, um diagnóstico apresentado em relatório elaborado e publicado pela 

Fundação Histórica Tavera, instituição espanhola com o patrocínio do Banco Mundial em 

parceria com a OEA, encarregada para realizar o levantamento da situação dos arquivos da 

América Latina ressaltava, à época, que dos cerca de 5.500 municípios brasileiros, apenas 5% 
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possuem arquivos municipais institucionalizados. O diagnóstico apontava problemas sobre a 

situação do patrimônio documental, relacionados às questões orçamentárias, infraestrutura 

física, necessidade de instalações próprias, condições de segurança e recursos humanos.  

Em 2000, Helena Corrêa Machado e Ana Maria de Almeida Camargo fazem um breve 

diagnóstico sobre a situação precária dos arquivos municipais brasileiros e registram que as 

causas são amplamente conhecidas pela comunidade arquivística, mas que o diagnóstico visa 

alertar aos não iniciados (parcela significativa, principalmente dos dirigentes do escalão maior) 

para os seguintes problemas: 

 

• desinformação dos governantes, dos administradores e da comunidade em geral 

sobre o papel dos arquivos no desenvolvimento sócio-econômico e cultural da 

cidade; 

• alheamento, com raras exceções, no que respeita à ligação dos arquivos com as 

funções do governo municipal; 

•  escassez de profissionais, na área de documentação, notadamente de arquivistas; 

•  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 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). 

 

Os problemas assinalados por Machado e Camargo (2000) são aprofundados por Dayse 

Oliveira (2000), que realizou um diagnóstico sobre as experiências de gestão de documentos 

em arquivos municipais brasileiros e fez o seguinte relato:  

 

Os dados evidenciam com clareza os problemas mais comuns principalmente relativos 

ao abandono e precariedade da situação a que estão relegados no Brasil os arquivos 

públicos municipais, destacando como problemas mais comuns: inexistência e 

ineficiência de políticas de gestão de documentos nos municípios; falta de recursos 

materiais e humanos; desconhecimento e consequente descaso pela ação arquivística e 
sobre a importância dos arquivos para a eficiência dos governos municipais; isolamento 

administrativo e falta de integração entre os arquivos correntes, intermediário e 

histórico; insuficiência de profissionais qualificados e heterogeneidade de normas e 

procedimentos arquivísticos. (OLIVEIRA, 2000, p. 4-5). 

 

Em 2002, Ana Célia Rodrigues aponta as seguintes considerações sobre a situação dos 

arquivos municipais: 

 
Em matéria de políticas públicas que versam sobre documentos e arquivos, a 

insuficiência de recursos materiais e humanos não caracteriza o único problema do 

qual padecem as administrações municipais. A ausência de metodologias para o 

tratamento de documentos públicos constitui outro grave problema a ser enfrentado 
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para transformar os arquivos em órgãos prestadores de serviços. 

As administrações municipais funcionam marcadas pela instabilidade da estrutura 

administrativa; por uma produção documental descontrolada; por ausência ou 

complexidade de procedimentos administrativos, que multiplicam os circuitos do 

trâmite documental, gerando séries duplicadas e frações de séries em sua maioria 

elimináveis e, principalmente, pelo distanciamento entre a legislação e a prática. (...) 

Sem desmerecer o empenho na realização de suas tarefas, os funcionários 

desconhecem regras e o que fundamenta a ação é a transmissão do conhecimento 

prático do procedimento. O que observamos em qualquer administração municipal é 

a proliferação de formulários criados em função da necessidade de administrar de 
acordo com critérios pessoais. (...) Não existem profissionais de organização e 

métodos nos quadros efetivos da administração e os registros de procedimentos 

casuísticos acaba se transformando em regra. (RODRIGUES, 2002, p. 125). 

 

No estado do Rio de Janeiro a situação dos arquivos também vem sendo estudada, 

registrada e denunciada, pois apesar da inegável importância do estado do Rio de Janeiro por 

seu aspecto econômico, social, ambiental, histórico e cultural, é possível observar que em 

âmbito municipal, a situação de descaso para com os arquivos municipais impera desde muito 

tempo, conforme se pode denotar no relato do estado de situação do arquivo público municipal 

da cidade do Rio de Janeiro, realizado no ano de 1885, quando o Arquivista da Câmara 

Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, o Dr. José Ricardo Pires de Almeida apresenta ao 

presidente e aos vereadores da mencionada Câmara o documento denominado O Archivo 

Municipal: Considerações, no qual apresenta um “diagnóstico” da situação em que se 

encontrava o arquivo municipal. 

Almeida registra diversos pontos como a precariedade da infraestrutura (espaço físico e 

mobiliário); ausência de tratamento técnico arquivístico (organização, classificação, arranjo) e 

o mal estado de conservação em que se encontrava o acervo, entre outros elementos. Ressalta 

a perda de parcela considerável do patrimônio documental da cidade do Rio de Janeiro, por 

conta do incêndio criminoso, ocorrido no ano de 1790, que destruiu grande parte do acervo 

arquivístico da cidade do Rio de Janeiro, relacionado à parte do período colonial.  

Ressalta, ainda, a importância de se ter arquivo organizado e acessível para fins de 

comprovação de direitos tanto por parte da administração quanto do cidadão. Aponta, inclusive, 

as vantagens econômicas de tal prática para a administração. Ao longo de suas diversas 

considerações registradas no documento “O Archivo Municipal: Considerações” que se 

encontra na categoria de Obras Raras da Biblioteca do Arquivo Nacional, e destacamos alguns 

fragmentos do discurso de Almeida:  

 

(...) Com mágua reconheci de pronto que o Archivo da primeira Municipalidade do 

Império está muito longe de corresponder a sua elevada missão, pois não passa de um 

amontoado de livros e papeis, aliás muito valiosos, posto sem ordem, sem methodo 

nem connexão.  

(...) Quando porém justamente se achava quase concluído o improbo trabalho da 

verificação  dos foros, discutidos e elucidados os direitos da Camara, vencidos —  
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senão convencidos — os intrusos e posseiros rebeldes aos pagamento dos foros, 

occupando a Camara — um sobrado no lardo do paço, por estar a sua casa emprestada 

ao Tribunal da Relação, na madrugada de 20 de julho de1790 rebentou um violento 

incêndio nopavimento térreo desse sobrado, devorando tudo — quase pode-se dizer— 

quanto se achava dentro do paço provisório da Camara, incluindo seu valiosissimo 

Archivo. Foi voz publica e o deixam perceber claramente os chronistas conteporaneos 

ser esta a verdade — que tal incêndio não foi devido ao acaso, mas á perversidade de 

alguns foreiros remissos e vencidos, que por esse modo não trepidaram em dar 

sumisso aos documentos que  a Camara possuía em relação aos seus foros; julgando 

esses intrusos, duplamente  criminosos, que assim de uma vez para sempre firmariam 
o falso direito de suas propriedades 

(...) Eis— em resumo —e a rapido traços— o histórico da origem, fundação, 

desenvolvimento e perecimento do primeiro Archivo desta Municiplidade.. E vem de 

molde este olhar retrospectivo pela historia, para pôr em evdenci o valor inestimável 

desse thesouro, que pra sempre se perdeu, pois — embora se reconstituíssem por 

traslados e novas Cartas Régias os documentos do patrimônio, e ainda assim não 

completamente — não se reconstituiu jamais esse repositório de valores 

bibliographicos que remontavam aos primeiros vagidos da nossa existencia 

muniipal.(...) 

(...) Não há, pois, duvidar: era o Archivo a base de operações da Cmara colonial para 

rehaver o seu defraudado patrimônio; arca preciosissima, nella se guardavam os 
documentos primitivos, que se addicionavam os novos, huridos dos finaes dos pleitos 

e averiguações judiciaes, os quaes,  por setença, asseguraram á Municipalidade a 

posse de toda ou maior e melhor parte do chão da sua primeira sesmaria. 

(...) Com  a chegada da Família Real, em 1808, distrabio-se o Senado da Câmara no 

desempenho de seus deveres perante a Côrte, tanto mais quanto era essa corporação a 

única que então representava o povo. Descurados os interesses foreiros, descurado foi 

igualmente o Archivo, pois todo o desvelo que com este se despendia era attenção á 

dependia d’aquelles. Foram os aforamentos que causaram o incendio do Archivo, e 

os aforamentos foram ainda que promoveram a sua restauração; infelizmente nem 

sempre se teve o devido cuidado com este cofre que, pela sua importância judicial, 

era tão valioso como o do dinheiro 
(...) De tudo quanto até aqui temos expôsto vê-se claramente a importancia do papel 

que o Archivo representou sempre nos mais graves interesses; mas, é singular, tantas 

vezes reconhecido e apontado o estado de descuramento do Archivo como principal 

obstaculo ás precisas investigações paleographicas dos documentos originaes ou em 

publica-forma, que garatem a propriedade da sesmarias da Camara, ninguem ainda se 

lembrou de apresentar um reform efficaz desse Archivo, como ponto de partida para 

novas e mais seguras pesquizas. 

(...) No entanto, não há duvida-lo, é no Archivo que, como já dissemos se encontram 

sempre as pontas do fio das mais intricadas meadas foreiras; é naquelles livros 

entregues ás traças e ao cupim, é naquelles papéis postos em confusão de labyrintho 

que estão as chaves dos problemas dos quaes depende em boa parte o aumento das 

rendas municipaes  
(...) Por muito tempo tem estado o Archivo desta municipalidde, se não entregue ao 

abandono, pelo menos mal cuidado e arrumado sem methodo e sem ordem; 

encontrando-se muitas vezes em um só masso de apéis do século XVII de mistura 

com os do presente século; actos altamente políticos com contratos meramente 

economicos; documentos da mais alta importancia com papeis sem quase valor algum. 

É impossível encontra-se por esta forma um documento a tempo, e nem mesmo saber 

onde elle estará. 

(...) pelas continuas mudanças que tem tido o Archivo, como  que ultimamente 

encerou-a por alguns anns nos estreitos limites de um saleta em ruínas da casa que 

sérvio provisoriamente de ; paço á Camara; hoje, porém, que  Archivo se acha 

collocado em uma sala ampla, limpa e nova, nada mais justifica esse cahos, o qual — 
ao passo que da dia se torna mais confuso — cada dia igualmente vai occasionando 

talvez perdas irreparaveis; pois desde que não estão em ordem os papeis, difficulta a 

procura, e — quanto mais se difficulta —ais impacienta o empregado, tornando-o até 

menos cuidadoso.(...) (ALMEIDA, 1885, p. 5-13) 

 



79 

Após demonstrar a importância do Arquivo Municipal e relatar o estado de situação em 

que se encontra, Almeida apresenta soluções para equacionar os problemas citados, quais 

sejam, como reforma e aquisição de mobiliário. Também apresenta sugestão de organização e 

arranjo para os documentos. Talvez com a intenção de se antecipar ao discurso da falta de 

orçamento para os arquivos, pontua:  

 
(...) Não ignoramos que o estado financeiro da Municipalidade não permitte despezas 

extraordinárias, mormente com as repartições d própria Camara; mas, como 

entendemos que a boa economia não consiste em não gastar absolutamente, mas gastar 

de modo profícuo e sensato (...) (ALMEIDA, 1885, p. 5-13). 

 

Em outubro de 1972, durante o I Congresso Brasileiro de Arquivologia, organizado pela 

Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, foi 

realizada uma sessão dedicada ao debate de temáticas votadas aos arquivos municipais. Tendo 

em conta, o foco desta pesquisa, vamos destacar as comunicações feitas pela historiadora 

Marilda Correa Ciribelli e pelo historiador Oswaldo Colatino de Araújo Goes, uma vez que as 

referidas comunicações trataram de municípios que fazem parte do escopo da nossa pesquisa.  

Ceribelli apresentou a comunicação Arquivos Municipais do Estado do Rio de Janeiro, 

ocasião em que narrou os resultados do levantamento em fontes primárias realizado nos 

município de Paraíba do Sul, Vassouras, Três Rios e de outros municípios limítrofes aos 

referidos, trabalho este que fora realizado por alunos da Faculdade de Filosofia de Paraíba do 

Sul.  E, de acordo com Ceribelli, após análise acurada dos questionários e observação direta 

dos professores nos municípios supracitados, foi possível concluir que a maioria dos arquivos 

interioranos que fizeram parte do levantamento não possuía condições favoráveis à consulta, 

nem localização adequada, uma vez que não havia nenhum critério de seleção e sistematização 

dos documentos. Os trabalhos atinentes ao arquivo eram realizados por pessoal desqualificado, 

aproveitado de outros cargos e improvisados. A conservação dos documentos era precária, 

ainda relata que os arquivos se encontravam em estado de abandono (CERIBELLI, AAB, 1972, 

p.235). Ceribelli (1972) faz a seguinte menção em relação ao acesso:  

 

O acesso aos documentos não foi, na maior parte dos casos, facilitado pelos 

responsáveis das Instituições pesquisadas. Embora não tenham colocado, de imediato, 

empecilho direto à pesquisa, notamos por parte deles uma certa desconfiança em 

relação ao nosso trabalho e às nossas intenções. (CERIBELLI, AAB, 1972, p. 237). 

 

Quanto à conservação dos arquivos, a autora destaca que: 

 

Não há por parte dos encarregados de sua conservação, nenhuma consciência da 

importância de mantê-lo em sua integridade. Daí verificamos que os Arquivos são 

relegados, na maioria dos casos, às piores dependências do prédio. Afastados do 

prédio principal, são muitas vezes meros depósitos de material, instalados em 
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barracões que não primam pela limpeza, são úmidos, mal ventilados, e estão à mercê 

da destruição dos bichos, especificamente dos ratos e morcegos. (CERIBELLI, AAB, 

1972, p. 237). 

 

Ceribelli (1972) descreve a problemática da eliminação de documentos públicos sem 

critérios, sem o devido processo de avaliação de documentos:  

 

Dolorosamente para o nosso espírito de pesquisa, verificamos nos Arquivos visitados, 

que a destruição da documentação, não é só realizada por animais ou pela ação do 

tempo, mas também pelo seu próprio responsável. Ouvimos a estarrecedora 

declaração: “Os livros aqui só são guardados durante dez anos, depois mando queimar 

todo esse papel velho”. Para este indivíduo, toda a documentação do Arquivo, após 

dez nos, era apenas “papel velho. (CERIBELLI, AAB, 1972, p. 238-239, grifos da 

autora). 

 

Ainda na sessão dedicada ao debate de temáticas votadas aos arquivos municipais, 

durante o I Congresso Brasileiro de Arquivologia, a comunicação apresentada por Oswaldo 

Colatino de Araújo Goes, intitulada Operação Arquivo I – Projeto Rondon, abrange seis dos 

oitos municípios objeto da nossa pesquisa, a saber: Cachoeiras de Macacu, Paracambi, Rio 

Bonito, Saquarema, Três Rios e Valença, além de muitos outros.  

A citada Operação Arquivo I, incluída no âmbito do Projeto Rondon e instituída pelo 

Estado-Maior do Exército, foi um trabalho iniciado em 1971 e realizado pela Comissão de 

História do Estado-Maior do Exército em cooperação com a Universidade de Brasília (UnB). 

Tinha como objetivo buscar arquivos que contivessem fontes documentais para a elaboração da 

História do Exército. O trabalho procedeu ao levantamento, por meio da aplicação de 

questionários, aplicados pelos alunos da UNB, em 544 arquivos municipais, de 14 estados do 

Brasil. 

Na citada comunicação, Oswaldo Colatino registra que a situação encontrada nos 

arquivos não era das mais favoráveis, com relação à segurança, inventário e catalogação dos 

arquivos, conforme descreve: 

 

No que se refere à segurança, os nossos arquivos são muito mal servidos, estando a 

maioria num completo abandono; 

Constatamos a total depredação dos outros, cerca de 60%, os quais sofrem destruição 

de todos os meios. Inclusive, há casos de arquivos de cujo conteúdo pessoa alguma 

sabe do que se trata, pois, segundo palavras do pesquisador: estão misturados com 

lacraias e piolhos-de-cobra;  

Quanto aos catálogos, são praticamente inexistentes. 

Alguns responsáveis pelos arquivos mostravam desinteresse e outros se recusavam 
até a serem entrevistados, negando-se a mostrar os acervos. (COLATINO, AAB, 

1972, p. 512-518). 

 

Outros aspectos negativos em relação aos recursos humanos especializados e 

capacitados para lidar com os Arquivos e os recursos para a sua conservação também foram 

destacados, conforme registra: 
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a) a maioria dos responsáveis é de nível primário; 

b) não conhecem um mínimo de técnica em organização de arquivos; 

c) falta quase completa de recursos para a conservação de acervos. 

Soma-se tais fatores, o desinteresse por parte das prefeituras municipais, governos 

estaduais pela melhoria dos arquivos públicos, pela conservação dos documentos 

existentes, pela manutenção de pessoal adequado ao trabalho arquivológico. 

(COLATINO, AAB, 1972, p. 518). 

 

Em 1997, Margareth da Silva apresentou os resultados do Guia do Patrimônio 

Documental do Estado do Rio de Janeiro, publicado pelo Arquivo Público do Estado do Rio de 

Janeiro (APERJ), que tinha como proposta a “localização e o levantamento do patrimônio 

documental fluminense” com o objetivo de evitar, com a divulgação do quadro situacional dos 

arquivos, a deterioração do acervo cultural de municípios que foram escolhidos por sua 

notoriedade histórica (APERJ, 1997, p. 11-13). O trabalho para a produção do Guia observou 

197 informantes, em 37 municípios do Estado do Rio de Janeiro, e mapeando vinte prefeituras. 

Silva ressalta alguns aspectos dos resultados obtidos na elaboração do Guia conforme 

transcrição abaixo: 

 

O primeiro aspecto a ser ressaltado é o número insignificante de arquivos 

institucionais nos municípios, revelando, de um lado, o desprestígio da função arquivo 
na administração pública, e de um outro a organização de instituições diferenciadas, 

casas de culturas, bibliotecas e centros de documentação por exemplo, que tem como 

atribuição secundária a guarda de documentos arquivísticos. 

O segundo aspecto a ser destacado é o número reduzido de arquivos gerais ou centrais 

nas prefeituras, demonstrando a dispersão de documentos e da informação e, ainda, a 

inexistência de formas de transferência regulares dos diversos setores da 

administração para o arquivo, que deve ser o local onde a administração e o público 

consultem os documentos. 

Em resumo, podemos concluir que os acervos fluminenses, apesar de constituídos de 

documentos importantes para a história do Rio de Janeiro, com dados de inegável 

valor informativo e probatório, as instituições que os custodiam não condizem com 
esta importância, devido, em grande parte, o fato de que informação governamental 

acessível não é ainda uma prática política no âmbito da administração. A crença de 

que para governar não é preciso conhecer os documentos produzidos em épocas 

anteriores, ainda que recentes, nem de que preciso prestar contas para o público de 

sua administração, fora do período eleitoral, deixa os arquivos numa situação 

marginal, sem lugar definido e sem objetivo. Documentos podem ser descartados sem 

avaliação, transferidos de um lugar para o outro, armazenados nos piores locais, pois 

sua importância como fonte de informação não é sentida, a não ser por alguns 

funcionários e dirigentes que enfrentando toda sorte de dificuldades mantêm e 

conservam os arquivos. 

A perspectiva futura será sombria, principalmente para a documentação do século XX, 

se não iniciarem-se imediatamente a partir de agora trabalhos de organização e 
conservação dos documentos através de arquivos municipais, com o poder de tratar e 

gerir as informações contidas nos documentos arquivísticos. Sem a institucionalização 

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. A visibilidade 

pretendida pelos regimes democráticos passa pelo acesso à informação, na qual os 

arquivos devem ocupar um lugar de honra. (SILVA, 1997, p. 18). 
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É possível observar a partir dos discursos de diferentes épocas que muitos 

administradores públicos desconhecem a estreita vinculação dos arquivos com todas as funções 

e atividades do governo municipal e a importância dos arquivos como suporte às tomadas de 

decisão do governo, apoio ao planejamento e à transparência administrativa.  

A sociedade, por sua vez, em sua maioria, ainda não conseguiu compreender o papel 

dos documentos e dos arquivos públicos como elemento importante para a garantia ao acesso 

às informações, como instrumento que permite o conhecimento dos atos praticados pelo poder 

público e como instrumento para defesas de direitos. Nesse aspecto, o pesquisador Gregori 

Michener (2018) destaca que:  

 

O ato de governar se realiza majoritariamente no nível local, nas ruas, escolas, 

hospitais e espaços de lazer das cidades. No entanto, ironicamente, a transparência é 

mais fraca no nível municipal no Brasil (...), o oposto do que os pesquisadores tendem 

a encontrar em países como os Estados Unidos ou Canadá (MICHENER, 

CONTRERAS, NISKIER, 2018). Isto constitui um paradoxo importante, pois os 

governos que estão mais próximos dos cidadãos devem ser mais facilmente 

responsabilizáveis (MICHENER, 2016, p. 15-17). 

 

Paula Martins, diretora da Artigo 19, uma organização não-governamental de direitos 

humanos nascida em 1987, em Londres, que tem como missão defender e promover o direito à 

liberdade de expressão e de acesso à informação em todo o mundo, explicita que é nos 

municípios que se encontram os maiores desafios para a efetividade do direito de acesso à 

informação pelo cidadão, conforme aponta: 

 

é no âmbito municipal onde estão os maiores desafios de implementação da LAI. Dada 

a extensão do território brasileiro e o número de municípios, é importantíssimo que a 

sociedade civil se mobilize para demandar e monitorar a implementação da LAI. 

Temos vistos avanços desde que a lei foi aprovada, mas para garantir a efetividade do 
direito de acesso à informação para o cidadão e a cidadã em questões pertinentes ao 

seu cotidiano, precisamos focar no âmbito local. (MARTINS, 2014). 

 

O APM é um grande repositório de informações que são registradas nos diversos 

conjuntos de documentos, produzidos, recebidos e acumulados naturalmente, de forma 

orgânica, no desempenho das funções dos órgãos e entidades municipais.  

 Em âmbito municipal, o APM é a autoridade arquivística responsável pela formulação 

e implementação de políticas públicas arquivísticas, que envolve um importante conjunto de 

programas de gestão, tratamento, recolhimento, preservação, disponibilização e divulgação de 

documentos e informações na esfera municipal, constituindo-se em um órgão de suma 

importância para as tomadas de decisões, baseadas em evidências, para o cumprimento da 

missão e das responsabilidades administrativas e para uma Administração Pública Municipal 

mais eficiente, mais eficaz, mais transparente e comprometida em garantir o acesso às 
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informações públicas, de modo a favorecer o controle e a participação dos cidadãos no governo 

local.  

O APM é de grande relevância para um município planejado, funcional, comprometido 

com a boa governança das diversas políticas públicas que a administração municipal tem que 

executar, independente da troca de governos e governantes e com vistas ao atendimento das 

demandas da sociedade local e para obter maiores e melhores resultados para seus cidadãos. O 

APM se coloca como lócus de caráter singular, indispensável para a efetiva garantia ao acesso 

aos documentos e às informações públicas neles contidas, possibilitando o conhecimento aos 

atos e ações praticadas pela Administração Municipal e, neste sentido, o APM serve de insumo 

para que o cidadão tenha maiores condições para se manifestar e participar das decisões da 

administração pública que deve agir em prol dos interesses e bem-estar da coletividade.  

Além de suas múltiplas facetas, os APMs são, ainda, as peças mestras que irão formar 

o grande quebra-cabeça do patrimônio cultural brasileiro, na medida em que espelham uma 

gama diversificada e rica de informações que constam do patrimônio documental brasileiro, e, 

em grande medida sendo eles mesmos parte desse patrimônio documental, conforme ressalta 

Rodrigues: 

Os arquivos públicos contêm aspectos relevantes da história das comunidades no 

contexto nacional, no cenário das transformações históricas do mercado de trabalho, 

da economia e das lutas sociais pela democracia e pelos direitos à plena cidadania que 

marcaram a vida brasileira. Uma política de arquivos não dever ser vista como uma 

forma de reprodução da cultura, mas como a que subsidia os elementos para o 

equilíbrio político e social do país. Uma comunidade estará mais integrada à nação na 

medida em que reconheça sua forma especial de comportamento e de inserção na 

sociedade. A consciência dos atos realizados pelas gerações passadas e a percepção 
do processo de construção social das comunidades são fortes elementos para a 

integração dos indivíduos e grupos a uma ideia de nacionalidade. 

Os arquivos se caracterizam como espaços de preservação da memória institucional, 

pois neles estão conservados os direitos dos envolvidos nos processos administrativos; 

mas, são também lugares da memória nacional que preservam a história de sujeitos 

singulares, que participam do processo de construção social de um país. 

(RODRIGUES, 2017, p. 151) 

 

O APM pertence e é um patrimônio público do município e de seus cidadãos. Por isso 

deve oficialmente fazer parte da estrutura administrativa da prefeitura. Preferencialmente, o 

APM deve estar posicionado diretamente ao Prefeito ou em uma secretaria que tenha por função 

o planejamento, a coordenação da agenda estratégica do governo municipal e a articulação com 

todos os demais órgãos e entidades da administração pública municipal. 

O direito à informação está vinculado à publicidade, à transparência e aos meios para 

que os cidadãos possam efetivamente aceder aos documentos e às informações neles contidas, 

para ter conhecimento e exercer o controle dos atos praticados pela administração pública de 

forma a promover a participação democrática, na medida em que cidadãos providos de 
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informações podem participar de debates públicos e dos processos decisórios. Neste sentido, a 

Administração Pública Municipal tem por dever legal cumprir com a sua obrigação e a sua 

responsabilidade de promover a gestão, a preservação e o acesso aos documentos públicos, com 

vistas a garantir o direito à informação, às fontes culturais, para que se viabilize o pleno 

exercício dos direitos culturais, direito à memória, à diversidade cultural, étnica e regional dos 

povos. 

Portanto, o Arquivo Público Municipal é o órgão que contribuirá para uma 

Administração Pública eficiente e eficaz, por meio da gestão e preservação de documentos que 

é condição sine qua non para que haja o efetivo acesso às informações públicas sobre os atos 

da administração que legalmente devem ser registradas em documentos de arquivos, 

assegurando assim, condições para o planejamento governamental e probidade das ações 

institucionais, contribuindo com para o maior nível de publicidade e transparência 

administrativa e controle social, uma vez que possibilita a participação democrática da 

população na gestão pública municipal. 



85 

5 GESTÃO DE DOCUMENTOS: AÇÃO ESTRATÉGICA PARA A EFICIÊNCIA, 

TRANSPARÊNCIA, EFETIVIDADE DO DIREITO DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 

PÚBLICAS E PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

 Neste capítulo apresenta-se a gestão de documentos como atividade crucial para a eficiência e 

a eficácia do planejamento governamental e subsidio ao processo decisório organizacional, como 

pilar para a transparência administrativa e efetividade do direito de acesso às informações públicas e 

para a preservação do patrimônio cultural. 

 

5.1 O conceito de Gestão de Documentos 

 

Historicamente, o desenvolvimento teórico e prático da gestão de documentos ganhou 

força no cenário internacional durante o período pós-Segunda Grande Guerra Mundial, época 

em que ocorreu grande explosão documental em diversos países, com maior destaque nos 

Estados Unidos. 

Os Estados Unidos foram considerados pioneiros na elaboração do conceito de gestão 

de documentos por introduzir na administração pública federal americana um conceito 

relacionado ao records management, que tinha como objetivo equacionar os problemas do 

exponencial aumento da produção de documentos e do acúmulo de volumosas massas 

documentais na administração pública americana, como resultado da Segunda Guerra Mundial, 

do incremento da burocracia, dos serviços públicos, das tecnologias que favoreceram a 

produção e a reprodução de documentos. Sobre o aumento da produção documental, 

Schellenberg faz o seguinte registro: 

 

O volume destes, até a Guerra Civil (1861), era de cerca de 100 mil pés cúbicos (2.832 

m3); entre essa e a I Guerra Mundial, cerca de 1,5 milhão (42.480 m3) e entre a I 

Guerra Mundial e o período da crise econômica, cerca de 3,5 milhões de pés cúbicos 

(99.120 m3). Durante a década de 1930, quando o governo enfrentava a depressão 
econômica e se preparava para outra guerra mundial, foram acrescentados outros 10 

milhões (292.200 m3). Durante a II Guerra Mundial a produção atingiu a média anual 

de 2 milhões de pés cúbicos (56.640 m3), média que já foi ultrapassada após essa 

época. (SCHELLENBERG, 1974, p. 44). 

 

A partir deste cenário, os Estados Unidos incentivam a criação de comissões de trabalho, 

com o intuito de produzir normas para a gestão de documentos na administração pública. 

Destacam-se entre as iniciativas os trabalhos das comissões de Hoover de 1947 e de 1954, que 

tiveram uma atuação importante para a consolidação do Program Records Management. As 

comissões elaboraram listagens com recomendações que deveriam ser executadas visando 

controlar de forma eficaz, eficiente, econômica e racional a produção e a acumulação de 
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documentos.  Sobre a atuação das Comissões Hoover, Ana Celeste Indolfo destaca que: 

 
As Comissões Hoover estabeleceram as práticas para a consolidação da gestão de 

documentos no período de 1950 a 1960, induzindo ações voltadas para o controle da 

produção documental, a racionalização das eliminações e a conservação econômica e 

concentrada dos documentos de guarda intermediária, bem como a difusão de manuais 

de procedimentos. (INDOLFO, 2007, p. 32-33). 

 

A gestão de documentos, do ponto de vista terminológico é definida pelo Dicionário de 

Terminologia Arquivística da Associação de Arquivistas de São Paulo (1996) como um 

“conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência na criação, tramitação, 

classificação, uso primário e avaliação de arquivos” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 41).  

Para Rodrigues (2012, p. 7), a gestão de documentos é uma tarefa arquivística que se 

caracteriza como um conjunto de procedimentos aplicados para controlar os documentos 

durante todo o seu ciclo de vida, incidindo sobre o momento da produção (protocolo) e 

acumulação na primeira e segunda idade, ou seja, nos arquivos correntes e o intermediário. 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, do Arquivo Nacional (Arquivo 

Nacional, 2005, p. 100), define a gestão de documentos como o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento. 

O Glossary of Archival and Record Terminology, da Sociedade Americana de 

Arquivistas (SAA), publicado em 2005, define a gestão de documentos como:  

 

controle sistemático e administrativo dos documentos durante o ciclo de vida de forma 

que assegure eficiência e economia na sua produção, uso, manuseio, controle, 

manutenção, destinação e disponibilização. Sendo um programa de gestão de 

documentos constituído por atividades, políticas e procedimentos com os quais a 

organização instrumentaliza (implementa/operacionaliza) a gestão de documentos 

(PEARCE-MOSES, 2005, p. 334). 

 

O Dicionário de Terminologia Arquivística, do Conselho Internacional de Arquivos, 

estabelece que a gestão de documentos refere-se, respectivamente: à área da administração geral 

que procura alcançar economia e eficiência na criação, manutenção, uso e eliminação de 

documentos, isto é, durante seu ciclo de vida; e o campo da gestão responsável pelo controle 

eficiente e sistemático da criação, manutenção, uso e destinação dos documentos. 

 

Área da administração geral dos órgãos relacionada com os princípios de economia e 

eficácia da produção, manutenção, uso e destinação final dos documentos, referindo-

se como um “conjunto de medidas e rotinas que tem por objetivo a racionalização e 
eficiência na produção, tramitação, classificação, avaliação, arquivamento, acesso e 

uso das informações registradas em documentos de arquivo”.(ICA, 1998, p.104) 

 

A Lei de Arquivos (LARQ), que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos 
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e Privados, institucionalizou o conceito de gestão de documentos como: “conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes a sua produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente” (BRASIL, 1991).  

O manual do Arquivo Nacional denominado Gestão de documentos: conceitos e 

procedimentos básicos, publicado em 1995, define a gestão de documentos como: 

 

conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, 

uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, 
visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. A gestão de 

documentos é operacionalizada através do planejamento, da organização, do controle, 

da coordenação dos recursos humanos, do espaço físico e dos equipamentos, com 

objetivo de aperfeiçoar e simplificar o ciclo documental. (ARQUIVO NACIONAL, 

1995, p. 14). 

 

Para Ana Celeste Indolfo (2013, p. 57), a gestão de documentos pressupõe a 

racionalização do ciclo de vida dos documentos por intermédio do conjunto das operações 

técnicas e processos que governam todas as atividades dos arquivos correntes e intermediários 

(essencialmente a classificação e a avaliação), possibilitando o controle da produção, do uso e 

da destinação final dos documentos. Sobre os diferentes conceitos de gestão de documentos e 

seus enfoques, a autora afirma que: 

 

Não se pode falar de gestão de documentos como um conceito único e de aplicação 

universal, uma vez que na sua elaboração e no seu desenvolvimento contribuíram 

diversos fatores, em que se destacam a tradição arquivística e, também, a 

administrativa, e um contexto histórico e institucional. Também não existe um 

modelo de gestão de documentos, mas sim uma diversidade de modelos que se 

produziram com as práticas em diferentes países. (INDOLFO, 2013, p. 46). 

 

Nas definições de gestão de documentos apresentadas pelos diferentes dicionários de 

terminologia arquivística o estabelecimento do ciclo vital dos documentos é recorrente e 

mostra-se como pilar da gestão de documentos. 

Ramon Cruz Mundet (2011, p. 21) argumenta que o ciclo vital dos documentos foi 

anunciado pelo arquivista Philip Coolidge Brooks no ano de 1940, na reunião da Society of 

American Archivists por meio do artigo “What records shall we preserve”. Este artigo 

introduziu o conceito do “life cycle of records”. Para Cruz Mundet (2011, p. 21, tradução nossa), 

o ciclo de vida dos documentos assinalava que “o documento tem uma vida semelhante a de 

um organismo biológico, que nasce (fase de criação), vive (fase de manutenção e uso) e morre 

(fase de expurgação)”. O autor afirma ainda que a introdução do ciclo vital dos documentos fez 

criar um novo paradigma para a Arquivologia contemporânea, de enorme influência em nossos 

dias. 
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O ciclo vital dos documentos compreende as sucessivas fases por que passam os 

documentos de arquivo dentro de uma organização, desde sua produção até sua destinação final 

– guarda permanente ou eliminação. O DIBRATE liga o ciclo vital dos documentos na teoria 

das três idades, teoria segundo a qual os arquivos são considerados correntes, intermediários ou 

permanentes, de acordo com a frequência de uso por suas entidades produtoras e a identificação 

de seus valores primários e secundários. 

No Brasil, o ciclo vital dos documentos também se mostra como um dos alicerces da 

gestão de documentos, conforme aponta Jardim, “parece incontrolável o reconhecimento da 

noção de ciclo vital de documentos quando nos detemos nas possibilidades teóricas e práticas 

da gestão de documentos” (JARDIM, 2015, p. 29). Além disso, o conceito do ciclo de vida dos 

documentos se materializa por meio das ações que estruturam a gestão de documentos. 

James Rhoads (1983), na obra que é referência para os estudos sobre gestão de 

documentos e arquivos nos sistemas nacionais de informação, denominada programa RAMP 

(Records and Archives Management Program) da UNESCO, que é um sistema de gestão de 

documentos abrangente e se refere a tudo que acontece aos documentos durante seu “ciclo de 

vida”, isto é, do seu “nascimento”, através da sua “vida” produtiva como meio de executar as 

funções organizacionais, até sua “morte ou destruição quando todos os propósitos úteis foram 

atendidos, ou se sua “reencarnação” como arquivos lhes garantem preservação permanente” 

(1983, p. 4, tradução nossa). Rhoads  defende a ideia de que todo o ciclo de vida do 

documento, desde sua produção até sua destinação final, eliminação ou guarda permanente, 

devia fazer parte do programa de gestão de documentos da instituição. Indolfo (2008, p. 48) 

destaca que: 

 

Rhoads assinala que “bons”arquivos dependem em grande medida de “bons” 
programas de gestão de documentos, já que somente estes podem garantir que os 

documentos de valor permanente sejam produzidos em materiais duráveis, sejam 

organizados de modo que possam ser encontrados facilmente, sejam cuidados 

adequadamente durante o período ativo de sua existência, sejam registrados, avaliados 

e recolhidos aos arquivos. 

 

 

5.2 O Arcabouço legal da gestão de documentos: dever do Estado e dever e direitos do 

cidadão 

A CF/1988 é um marco jurídico na conquista de direitos civis e ao exercício pleno da 

cidadania, ao instituir uma proteção mais abrangente e complexa ao cumprimento dos direitos 

humanos e fundamentais por meio de proteção legal, como o direito fundamental de acesso às 

informações públicas e às fontes de cultura. Esta Carta trouxe em seu texto constitucional, de 

forma clara, que é obrigação da Administração Pública promover a gestão dos documentos 
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públicos. 

A CF/1988 estabeleceu no Art. 5º, inciso XXXIII o direito ao acesso às informações 

públicas no rol dos direitos fundamentais do indivíduo, o qual dispõe que “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”.  

A CF de 1988 traz em seu Título III, Capítulo VII, dedicado à organização da 

administração pública, o artigo 37 que fixa os princípios fundamentais da Administração 

Pública, que são: Princípio da Legalidade, Princípio da Impessoalidade, Princípio da 

Moralidade, Princípio da Publicidade e Princípio da Eficiência, conforme transcrito a seguir: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também, ao 
seguinte: 

(...) 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 

direta e indireta, regulando especialmente: 

(...) 

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII (BRASIL, 1988). 

 

A CF/88, dentre uma série de deveres e reconhecimento de direitos, resultou, de maneira 

expressa, na valorização dos direitos culturais e os vinculando à realização do indivíduo. Tais 

direitos culturais são caracterizados como fundamentais, pertencentes a toda população 

brasileira. A cultura brasileira, por meio dos artigos 215 e 216, passou a usufruir de proteção 

jurídica avançada e moderna. Em virtude dos fatos aludidos, o Estado ficou responsável por 

garantir e preservar o Patrimônio Cultural Brasileiro, criando variadas formas de acesso para o 

povo. Nos termos da CF/88, o Poder Público em todas as esferas tem por obrigação expressa 

a preservação do patrimônio cultural e por garantir o acesso da população ao Patrimônio 

Cultural, função a qual está exposta no art. 215: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 

e a difusão das manifestações culturais”. 

Por meio do artigo 216, a CF/88 estabelece que os documentos integram o patrimônio 

cultural brasileiro, conforme transcrito: 

Art. 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
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manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988, p. 123). 

 

Este mesmo artigo oficializa e garante o direito do cidadão de ter acesso aos documentos 

públicos, estabelece a responsabilidade compartilhada entre Poder Público e cidadãos na 

preservação dos documentos (patrimônio cultural) e determina ainda, que é dever da 

administração pública, em todas as esferas (federal, estadual e municipal), a obrigatoriedade 

para com a gestão dos documentos públicos, estabelecendo a sanção aos danos ao patrimônio 

cultural, conforme transcrito nos § 1º, 2º e § 4º do referido artigo 216:  

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem.  

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

 

A preservação do patrimônio cultural é uma obrigação do Estado, é um direito do 

cidadão, mas também é um dever. Todo cidadão brasileiro é corresponsável pela proteção ao 

patrimônio cultural brasileiro e desta forma pode e deve vigiar, denunciar e até questionar 

judicialmente sobre atos que sejam lesivos, em decorrência da ação ou da omissão do poder 

público, ao patrimônio cultural do país, os quais se incluem os documentos e arquivos, 

conforme reza o inciso LXXIII, do artigo 5º da CF/88: 

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular 

ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência; 

 

A gestão dos documentos públicos se coloca como uma ação fundamental para o 

cumprimento do artigo Art. 5º, inciso XXXIII, que assegurou o direito de acesso às 

informações de interesse particular, coletivo ou geral, do Art. 37, da CF de 1988, que 

determinou os princípios basilares de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, que devem nortear a conduta de toda a administração pública, sob pena de praticar 

ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar civil ou criminal e para o cumprimento 

do artigo 216 referente ao patrimônio cultural descrito. 

 Portanto, a gestão de documentos se coloca como condição fundamental para que o 

acesso às informações públicas seja efetivado e para a preservação do patrimônio cultural, e 

para apoiar a administração pública no cumprimento de seus princípios norteadores. 

A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, se posta em prática, é uma lei que dá 

aplicabilidade a dispositivos do artigo 5º e 216 da Constituição de 1988. A Lei de Arquivos 
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reafirma os princípios constitucionais ao explicitar em seu Art. 1º “o papel da gestão de 

documentos e do direito de acesso às informações públicas contidas em documentos de 

arquivos”, conforme transcrito a seguir: 

Art. 1º É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. 

Art. 4º Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, à inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 

 

A Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), traz na sua ementa a 

regulamentação do §2 do art. 216, entretanto, a LAI omite a gestão de documentos como o meio 

para o alcance do direito de acesso às informações. A LAI tão pouco explicita o papel 

estratégico dos arquivos como poderoso serviço de informação, tanto para a administração 

quanto para o cidadão. Esta ausência de menção aos arquivos e à gestão de documentos 

conforme conceituada na Lei Nacional de Arquivos causa estranhamento, na medida em que, 

quando da edição da LAI, a legislação arquivística já estava consolidada e com uma série de 

diretrizes voltadas para a gestão de documentos já publicizadas pelo CONARQ. Aliado ainda 

ao fato de que o CONARQ encaminhou, em abril de 2009, parecer e proposta de substitutivo 

ao anteprojeto da LAI sugerindo aperfeiçoamentos do referido texto, no sentido de explicitar a 

definição de gestão de documentos, entre outros, não sendo tais contribuições consideradas no 

texto da LAI.  

A LAI versa na redação de seu texto sobre o tratamento da informação, conforme 

transcrito no Art. 4º, Inciso V:  

V – tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da 

informação. (BRASIL, 2011, não paginado). 

 

Observa-se que a LAI utiliza elementos do conceito de gestão de documentos já 

explicitados pela LARQ há 23 anos. Observa-se, ainda, que no contexto da LAI o conceito de 

tratamento de informação é praticamente todo voltado para a proteção e o controle de 

informações sigilosas e não registrou a gestão de documentos como ação estratégica para o 

acesso às informações. Para fins desta pesquisa, destacamos a CF/88, a LARQ e a LAI como 

os três principais dispositivos legais que impactam de maneira substancial a temática dos 

arquivos, da gestão de documentos e do acesso à informação no Brasil, e sendo estes os 

dispositivos basilares os quais toda administração pública deve se pautar. E, para além destes 

principais dispositivos, existe toda uma legislação correlata – leis, decretos, resoluções, 
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portarias e normas –, que possuem transversalidade com o direito de acesso às informações 

públicas, com o dever de publicidade e transparência, com a obrigatoriedade do Estado de 

promover a gestão, a preservação e o acesso aos documentos públicos. 

Em face deste robusto arcabouço legal já existente, o agente público que não cumpre 

com o seu dever legal de promover o acesso às informações públicas registradas nos 

documentos de arquivos governamentais e de promover a preservação do patrimônio 

documental, seja pela não implementação de políticas de gestão, de tratamento e de preservação 

dos documentos públicos, inações estas que configuram omissão, descaso, irregularidade ou 

má-fé, incorrendo o agente público em infração legal por danos, degradação, inutilização ou 

destruição de documentos públicos e ao patrimônio cultural público. Tais condutas constituem-

se em ato de improbidade administrativa, uma vez que é violadora dos princípios fundantes 

cravados na Constituição e na legislação, expondo a administração pública e ficando os agentes 

públicos transgressores sujeitos a sofrer ação de improbidade administrativa ou ação civil 

pública por parte de órgãos de controle e por parte de qualquer cidadão.  

 

5.3 Fases e atividades da gestão de documentos 

 

A gestão de documentos (GD) é uma atividade técnica realizada por meio de um 

conjunto de procedimentos e operações que atua na produção, classificação, avaliação, 

tramitação, uso, arquivamento, reprodução, avaliação, arquivamento de todos os documentos, 

incluindo os eletrônicos e digitais, independentemente de suporte, formato, gênero, tipo, forma, 

natureza e dos ambientes em que os documentos e as informações são produzidos e 

armazenados, visando o efetivo controle de todos os documentos desde sua produção até sua 

destinação final, ou seja, a guarda permanente ou a eliminação dos documentos desprovidos de 

valor. 

No bojo do conceito de gestão de documentos está a teoria de que os documentos passam 

por três idades, a saber: primeira idade, que inclui o arquivo corrente formado pelo conjunto de 

documentos, em tramitação ou não, que, por seu valor primário, é objeto de consulta frequente 

pelo órgão ou entidade que o produziu e ao qual compete sua administração. Já a segunda idade 

inclui o arquivo intermediário, composto pelos conjuntos de documentos originários dos 

arquivos correntes com uso menos frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e que 

aguarda destinação final; e, a terceira idade é composta pelo arquivo permanente, que é o 

conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor secundário.  

Rhoads estabeleceu que um programa completo deve ser estruturado em fases 
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representativas do ciclo de vida do documento. A gestão de documentos envolve uma série de 

procedimentos e de atividades coordenadas e abrange três fases: produção, utilização e 

destinação de documentos. Essas três fases possibilitam tratar os documentos de modo a 

garantir sua organicidade e sua destinação adequada, além de ampliar e facilitar o acesso aos 

documentos. Nesta ótica, faz-se necessário atuar desde o momento em que os documentos são 

produzidos, até a sua destinação final. 

Primeira fase – produção: esta fase é fundamental, corresponde ao ato de elaborar 

documentos em razão da execução das atividades específicas de um órgão ou entidade. Nesta 

fase devem ser elaborados manuais de padronização dos documentos e de suas tipologias, com 

objetivo geral de orientar a maneira pela qual o Poder Público redige de maneira formal e 

padronizada seus atos administrativos, normativos e suas comunicações oficiais. Nesta fase 

também se deve decidir sobre a implantação de sistemas de organização da informação e 

aplicação de novas tecnologias aos procedimentos administrativos. Além de primar pela correta 

produção de documentos, deve-se ainda otimizar a produção dos documentos, evitando 

produzir aqueles que não sejam essenciais, diminuindo, desta forma, o volume a ser manuseado, 

controlado, armazenado e eliminado, e garantindo, assim, o uso adequado dos recursos de 

tecnologia da informação (automação e reformatação). E, consequentemente, melhor gestão 

dos recursos e economia de recursos financeiros. 

[...] “o tratamento arquivístico deve começar na origem, isto é, no momento da 

produção do documento, sem isto, os princípios e a teoria das três idades perdem 
sentido frente aos problemas do mundo contemporâneo, caracterizado pelo aumento 

explosivo da quantidade de informação e dos documentos. (LOPES, 1996, p. 79-80). 

 

Segunda fase – utilização de documentos: “refere-se ao fluxo percorrido pelos 

documentos, necessário ao cumprimento de sua função administrativa, assim como sua guarda 

após cessar seu trâmite”. A fase de utilização de documentos engloba as atividades de sistemas 

de protocolo e arquivo, sejam eles manuais ou informatizados (recebimento, classificação, 

registro, distribuição, tramitação, expedição e controle do fluxo documental), e todas as 

atividades de arquivos correntes e centros de arquivamento intermediários (organização e 

arquivamento, reprodução, acesso à documentação e mecanismos de recuperação da 

informação).  

Terceira fase – destinação de documentos: envolve as atividades de análise, seleção e 

fixação de prazos de guarda dos documentos. Esta última fase é muito importante, pois inclui 

uma das atividades mais complexas da gestão de documentos que é a avaliação. A avaliação se 

desenvolve a partir da classificação dos documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos 

órgãos públicos, com vistas a estabelecer seus prazos de guarda e sua destinação final, 
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garantindo a preservação de documentos de guarda permanente e a eliminação criteriosa de 

documentos desprovidos de valor probatório e informativo. Implica decidir quais documentos 

devem ser preservados como testemunho do passado e quais devem ser eliminados e por quanto 

tempo devem ser mantidos por razões administrativas, legais ou fiscais.  

Os arquivos, por ser um todo orgânico, resultante do processo de produção e acumulação 

de documentos, devem ser objeto de programas de gestão de documentos integrado, ou seja, 

que interligue todas as fases do ciclo de vida dos documentos, sem perder de vista que a cada 

uma dessas fases, que são complementares, corresponde uma maneira diferente de tratar e 

conservar os documentos. O tratamento dispensado na fase corrente se refletirá nas fases 

intermediária e permanente, o que garantirá um repositório documental e informacional de 

qualidade.  

 

5.4 Objetivos da gestão de documentos 

A gestão de documentos (GD) tem como objetivo geral garantir a produção, a 

manutenção e a preservação de documentos íntegros, confiáveis, autênticos, acessíveis e 

compreensíveis, de modo a apoiar as funções e atividades da instituição pelo tempo em que se 

fizerem necessários. No quadro a seguir, descrevemos os principais objetivos e os resultados a 

serem alcançados com a implantação da GD. 

 

QUADRO 4 OBJETIVOS DA GESTÃO DE DOCUMENTOS E SEUS RESULTADOS 

Objetivos do processo de gestão de documentos Resultados alcançados com o processo de gestão 

de documentos 

✓ Criar condições técnicas para que a informação 

pública sirva como fonte de prova, referência, 

consulta para atender às demandas de investigação 

de natureza administrativa, técnica ou científica, 

por parte do Estado e do cidadão; 

✓ Garantir a preservação e o acesso aos documentos 

públicos e assegurar a recuperação das 

informações de forma ágil e eficaz; 
✓ Racionalizar e controlar a produção dos 

documentos, controlando o fluxo documental e a 

organização dos arquivos; 

✓ Racionalização administrativa no gerenciamento 

dos serviços e atividades de arquivo e da 

informação pública e redução de custos 

operacionais de armazenagem de documentos 

públicos;  

✓ Normalizar e padronizar metodologias de trabalho 

para avaliação, transferência, recolhimento, 

guarda e eliminação de documentos; 

✓ Assegurar a preservação dos documentos de valor 
informativo, probatório ou histórico. 

✓ Acesso ágil e eficiente aos arquivos e às suas 

informações e agilidade no processo decisório; 

✓ Transparência, eficiência e eficácia das ações 

administrativas;  

✓ Rentabilidade através do planejamento e controle 

de recursos humanos, espaço físico e equipa-

mentos; 

✓ Economia de recursos por meio da utilização 
racional de modernas tecnologias na gestão da 

informação; 

✓ Eliminação criteriosa dos documentos públicos 

destituídos de valor para guarda permanente; 

✓ Serviço de Informações ao Cidadão; 

✓ Preservação e divulgação do patrimônio docu-

mental público e ampliação do uso social dos 

arquivos públicos como testemunho da história e 

identidade dos organismos do Estado; 

✓ Diminuir os custos de armazenagem e otimizar 

recursos humanos, físicos e materiais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.5 Funções estratégicas da gestão de documentos: a classificação e a avaliação de 

documentos de arquivo 

 

Para que a GD possa alcançar seus objetivos e chegar aos resultados esperados, faz-se 

necessários o planejamento de cada uma das fases da GD e a elaboração de instrumentos 

técnicos que tenham por finalidade o planejamento, a gestão, o tratamento, a transparência e o 

controle dos documentos. 

De acordo com Rousseau e Couture (1994, p. 265), são sete as funções arquivísticas: 

criação (produção), avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão. 

Dentre essas, Lopes (2014, p.265) destaca que “a classificação, a avaliação e a descrição são 

partes do sistema comandado pelo coração arquivístico e que sem o desenvolvimento destas 

atividades não há sentido de existência da disciplina arquivística”.   

Rodrigues (2013) considera que para além da classificação, da avaliação e da descrição 

ressaltada por Lopes, tem-se a identificação arquivística como função arquivística e que esta 

antecede a tríade citada por Lopes (2014), conforme o excerto a seguir:  

A identificação é uma metodologia de pesquisa para a arquivística, que tem por objeto 

de estudo o órgão produtor e seus documentos. É uma tarefa de natureza intelectual, 

que precede e fundamenta as demais funções que integram a metodologia arquivística, 

ou seja, a classificação, avaliação, descrição e também o planejamento da produção 

documental. O conhecimento produzido nesta pesquisa fica registrado em 
instrumentos específicos, que informam as características dos tipos documentais e do 

vínculo que mantém com o contexto onde são produzidos, base para a classificação 

do acesso e avaliação das séries documentais. (RODRIGUES, 2013, p. 78). 

 

De acordo com Rodrigues (2011, p. 227-228), a identificação tem como base 

metodológica o princípio de proveniência (não misturar os documentos gerados por diferentes 

órgãos produtores) e o princípio da ordem original (não romper a ordem natural de produção 

dos tipos documentais oriundos dos procedimentos administrativos que o determinaram).  

As funções de classificação e avaliação são essenciais para a gestão dos documentos, 

pois permitem que as informações sejam organizadas racionalmente – facilitando a sua 

recuperação. A classificação tem ainda um papel fundamental na preservação do patrimônio 

documental e cultural, na medida em que permite mapear quais documentos possuem valor 

significativo do ponto de vista histórico ou cultural, e desta forma sejam adequadamente 

protegidos. Schellemberg ressalta a importância da classificação dos documentos de arquivos: 

“a classificação é básica à eficiente administração de documentos correntes”, com isso 
todos os outros elementos que compõem as ações que visem ao efetivo controle do 

ciclo de vida dos documentos “dependem da classificação”.  

Se os documentos são adequadamente classificados, atenderão bem às necessidades 

das operações correntes. [...] Na avaliação de documentos públicos, o primeiro fator 

a ser levado em consideração é o testemunho ou prova que contêm da organização e 
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da função. [...] Se a classificação dos documentos visa refletir a organização. [...] E 

se, além disso, são classificados pela função [...] então o método de classificação 

proporciona as bases para a preservação e destruição, seletivamente, dos documentos 

depois que hajam servido aos objetivos das atividades correntes. (SCHELLENBERG, 

1974, p. 61-62, grifos do autor). 

 

Para Antônia Heredia Herrera (1995, p. 263, tradução nossa), classificar “é separar ou 

dividir um conjunto de elementos, estabelecendo classes ou grupos; ordenar/arranjar é unir 

todos os elementos de cada grupo seguindo uma unidade de ordem, que pode ser data, alfabeto, 

tamanho, ou um número”.  

Lopes define a classificação como a ordenação intelectual e física de acervos, baseada 

numa proposta de hierarquização das informações referente aos mesmos. Esta hierarquia se 

consubstancia em planos ou quadros de classificação e em normas gerais de procedimentos 

derivadas do conhecimento da fonte produtora, das informações acumuladas e dos aspectos 

materiais e intelectuais do acervo (LOPES, 2014, p.265). O autor afirma que a operação de 

definir a classificação e aplicá-las às informações é matricial. Sem ela, qualquer operação 

descritiva ou avaliativa tenderá a fracassar (LOPES, 2014, p.286).  

Para Lopes (2014, p. 302), classificar, avaliar e descrever são funções inseparáveis e 

complementares. A classificação possibilita uma avaliação profunda e o objetivo de manter as 

informações necessárias é que a descrição começa na classificação, continua no processo de 

avaliação até a destinação final, e neste raciocínio propõe a ideia de níveis de classificação, de 

avaliação e de descrição.  

Rodrigues (2012), nessa linha de pensamento, salienta que:  

A classificação e a avaliação são tarefas relacionadas no âmbito do programa de 

gestão e a elaboração dos instrumentos produzidos nestas fases (plano de classificação 

e tabela de temporalidade) devem refletir a lógica de produção dos documentos no seu 

ambiente administrativo, informações geradas no momento da identificação. A 

classificação é uma tarefa que consiste em estabelecer a imagem do contexto onde são 
produzidos os documentos. Significa separar, diferenciar, distinguir ou dividir um 

conjunto de elementos da mesma composição (órgão produtor, competências, 

funções, atividades) em classes e sub-classes documentais que se articulam formando 

o fundo de arquivo. Estes dados ficam registrados no plano de classificação, que é o 

instrumento que permite a enunciação lógica e hierárquica de um conjunto de 

documentos produzidos por um órgão. (RODRIGUES, 2012, p. 7). 

 

Infolfo (2012) também coaduna com as visões de Lopes (2014) e Rodrigues (2012) 

quanto à vinculação entre a classificação e a avaliação e explicita que estas funções são 

fundamentais para garantir o controle do ciclo de vida e dos fluxos documentais e o acesso às 

informações: 

Torna-se fundamental para o processo de avaliação que os documentos tenham sido 

classificados, pois só a classificação permite a compreensão do conteúdo dos 

documentos de arquivo dentro do processo integral de produção, uso e acesso à 

informação arquivística, mantendo os vínculos orgânicos específicos que possui com 
a entidade geradora. O processo de avaliação deve considerar a função pela qual foi 
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criado o documento, identificando os valores a ele atribuídos, primário ou secundário, 

segundo o seu potencial de uso. O valor primário refere-se ao uso administrativo, 

razão primeira da criação do documento, o que pressupõe o estabelecimento de prazos 

de guarda ou retenção anteriores à eliminação ou ao recolhimento para guarda 

permanente. O valor primário relaciona-se, portanto, ao período de uso do documento 

para o cumprimento dos fins administrativos, legais ou fiscais. 

O valor secundário refere-se ao uso dos documentos para outros fins que não aqueles 

para os quais os documentos foram, inicialmente, criados. Atribui-se (ou identifica-

se, para alguns) o valor secundário aos documentos quando esses passam a ser 

considerados fontes de pesquisa e informação para terceiros e, também, para a própria 
administração, pois contêm informações essenciais sobre matérias com as quais a 

organização lida para fins de estudo.  

[...] Não há dúvida de que as práticas arquivísticas da classificação e avaliação 

fundamentam as atividades de gestão de documentos. Só essas práticas permitem o 

compartilhamento das informações para a tomada de decisão segura e transparente, a 

preservação dos conjuntos documentais para a guarda permanente, e asseguram que a 

eliminação daqueles documentos destituídos de valor, a curto, médio ou longo prazo, 

seja realizada de forma criteriosa. (INDOLFO, 2012, p. 21-22). 

 

A avaliação de documentos é acionada como o recurso técnico de fundamental 

importância do processo de gestão de documentos. É uma atividade essencial para a 

racionalização do ciclo de vida dos documentos, na medida em que consiste num processo 

legitimado pela Arquivologia, no qual é realizada a análise rigorosa do conteúdo informacional 

contido nos documentos de arquivo, atribuindo valores primário ou secundário, definindo 

prazos de guarda para os documentos, independentemente do formato, do gênero documental e 

da natureza do suporte em que os documentos estão registrados (analógico ou digital) nas fases 

corrente e intermediária e estabelecendo a destinação final dos documentos, de acordo com os 

valores que lhes são atribuídos, ou seja, os que devem ser preservados e recolhidos para a guarda 

permanente, por conter conteúdo probatório, informativo ou histórico, e os que podem ser 

eliminados, pois foram considerados desprovidos de valores probatório e/ou informativo para 

a administração, como, também, para a sociedade.  

O processo de avaliação de documentos deve ser pautado por uma análise crítica dos 

possíveis usos da informação arquivística por parte da sociedade. Nesta linha de pensamento, 

Delmas (2010) destaca que o arquivista deve ter sensibilidade ao estabelecer critérios de 

valoração para os documentos de arquivos: 

É preciso que o arquivista se pergunte, em primeiro lugar: o que deve ser conservado? 
Os critérios que usamos estão ainda adequados ou não? A conservação de documentos 

geradores de direitos é um critério objetivo. Mas o “interesse histórico” é uma noção 

arbitrária, subjetiva e passageira. A pesquisa histórica não é isenta de modismos. O 

que é conservado hoje terá o mesmo interesse para a pesquisa de amanhã, ou o que 

terá sido destruído hoje não se tornará o objeto da pesquisa de amanhã? (DELMAS, 

2010, p. 99, grifos do autor). 

 

Corroborando com Delmas, compreende-se que, como na maioria das demais 

profissões, há atividades que exigem especializações. Assim, considerando as consequências 

decorrentes de possíveis danos que a atividade de avaliação de documentos mal feita possa 
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trazer, é fundamental que os profissionais nela envolvidos devam ter uma formação 

diferenciada, uma formação que o permita ver além do que os olhos mostram. O Arquivista 

possui conhecimento teórico e metodológico para conduzir o difícil processo de avaliação de 

documentos de forma criteriosa para manter o que é crucial para o documento de arquivos – o 

contexto de produção e as relações orgânicas com outros documentos produzidos e acumulados, 

no transcurso de suas funções e atividades. 

A avaliação de documentos é uma “questão de vida ou morte” na medida em que um 

processo de avaliação documental equivocado pode causar danos irreparáveis do ponto de vista 

jurídico, financeiro, administrativo e histórico-cultural. É uma das funções arquivísticas mais 

complexas, pois envolve objetividade e subjetividade, sendo uma atividade de grande 

responsabilidade, o que requer que suas construções teórico-metodológicas sejam bem 

fundamentadas, pois é através desta operação que depende a formação da memória coletiva e o 

patrimônio documental, conforme ressalta Indolfo (2007): 

a avaliação não se reduz a um processo mecânico e nem deve ser aceita pela 

impossibilidade real de se conservar tudo. A avaliação não é um processo subjetivo, 

baseado em “intuição ou em suposições arbitrárias de valor”. Os critérios de valor 

devem ser consistentes, não podem ser “exatos ou precisos”, e nem “absolutos ou 

finais. (INDOLFO, 2007, p. 47, grifos do autor). 

 

A avaliação de documentos tem como finalidade a racionalização responsável da 

produção e do fluxo de documentos, não devendo ser realizada puramente numa lógica 

“econômica” ou “quantitativa dura” ou num apego em se “guardar tudo” porque tudo pode ser 

um dia, quem sabe, talvez, utilizado por um pesquisador disso ou daquilo.  

Avaliação deve primar pela redução do volume documental ao essencial, gerando como 

resultado a melhoria e a agilidade na recuperação dos documentos e informação, a economia 

de recursos, a eficiência administrativa, e, principalmente, garantindo a constituição do 

patrimônio arquivístico, pois permite direcionar de forma eficiente os recursos necessários à 

preservação de conjuntos de documentos considerados relevantes do ponto de vista probatório, 

científico, histórico e cultural. A avaliação de documentos de arquivos é, portanto, um 

instrumento para eficiência e preservação do patrimônio documental e cultural. 

 

5.6 Instrumentos de gestão de documentos 

 

A política de gestão de documentos estabelece um conjunto de ações e procedimentos 

que são consolidados em instrumentos técnicos que sustentam um programa de GD, sendo dois 

os principais instrumentos: o plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade 
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e destinação de documentos. 

De acordo com o DIBRATE (2005), o plano de classificação é definido como:  

Esquema de distribuição de documentos classes, de 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. (DIBRATE, 2005, p. 132). 
 

O Plano de Classificação de Documentos (PCD) é o instrumento resultante do processo 

de classificação dos documentos de arquivo a ser aplicado a todo e qualquer documento 

produzido ou recebido por cada órgão no exercício de suas funções e atividades. Nele, as 

funções, atividades, espécies e tipos documentais encontram-se hierarquicamente distribuídos 

de acordo com as funções e atividades desempenhadas pela instituição. A elaboração do Plano 

de Classificação de Documentos passa por etapas que exigem o estudo minucioso sobre a 

estrutura e o funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a instituição. O PCD tem 

como objetivo dar publicidade aos documentos e às informações que neles são registradas. 

O DIBRATE define a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TTD) 

como: Instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos 

e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de 

documentos (DIBRATE, 2005, p. 159). 

A TTD é um instrumento arquivístico resultante do processo de avaliação que tem por 

objetivo definir prazos de guarda e destinação final dos documentos arquivísticos, com vistas a 

garantir o acesso à informação a quantos dela necessitem, constituindo-se, ainda, em um 

registro esquemático do ciclo de vida documental do órgão.  

É a TTD que vai nortear o caminho dos documentos, desde a sua produção e/ou recepção 

até a sua destinação final, ou seja, guarda definitiva ou eliminação. A TTD registra o ciclo vital 

dos documentos, define prazos para guarda temporária (vigência, prescrição, precaução) em 

função de seus valores administrativos, legais e fiscais, e determina prazos para transferência, 

recolhimento para guarda permanente ou eliminação. 

A TTD tem que ser aprovada por autoridade competente, tem que ser oficializada e tem 

que ser dada publicidade para que a sociedade saiba quais documentos que serão eliminados e 

quais serão preservados. Trata-se de um instrumento importantíssimo para a adequada gestão 

documental e ao qual também deve ser dada ampla publicidade, pois a sociedade tem o direito 

de saber por quanto tempo os documentos serão guardados e quais serão eliminados após esse 

prazo, bem como os que serão preservados. A aplicação criteriosa de uma tabela de 

temporalidade, além de aumentar a eficiência da recuperação das informações, proporciona 

economicidade, uma vez que o volume documental é racionalizado, melhora a administração 
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dos espaços físicos, recursos humanos e materiais existentes e, sobretudo, permite focar e 

aplicar de forma eficiente os recursos para a preservação dos documentos de valor permanente, 

desde o momento em que são criados e avaliados. 

 O processo de gestão de documentos permite às instituições controle e acompanhamento 

de todo o fluxo documental (informacional) produzido ou recebido, garantindo uniformização 

de procedimentos administrativos, eficiência na recuperação da informação e criação e 

manutenção de documentos. Essas medidas de controle e acompanhamento contribuem para a 

transparência, a desburocratização da instituição, a legalidade dos atos administrativos e a 

destinação correta dos documentos.  

A gestão de documentos é operacionalizada por meio do planejamento, organização, 

controle, padronização de procedimentos, coordenação dos recursos humanos, logísticos, 

financeiros, do espaço físico, dos materiais e equipamentos, gerando, como resultado, eficiência 

administrativa e economicidade, bem como a preservação do patrimônio documental 

conservado nos arquivos. 

Está claro que o acesso à informação está intrinsecamente relacionado às políticas de 

arquivos, que, por conseguinte, envolvem políticas de gestão, preservação e acesso aos 

documentos e às informações neles contidas. Neste sentido, a gestão de documentos nos 

municípios é extremamente necessária, na medida em que os municípios são os responsáveis 

pela sua execução. Nessa linha de pensamento, o CONARQ (2014, p. 55) é categórico ao 

afirmar a importância da implementação de programas de gestão de documentos no âmbito dos 

municípios:  

É imperativo que o município conte com um programa de gestão documental 

adequado, pois, sem uma política eficiente de arquivos e gestão de documentos e 

informações é muito pouco provável que haja uma política eficiente de acesso às 

informações públicas. Não se consegue oferecer ao cidadão uma informação que não 

se sabe onde está, pois, esta não foi efetivamente tratada, processada, controlada e 

preservada, ou pior, a informação que não se tem, pois esta foi eliminada sem critério. 

 

Neste sentido, a gestão de documentos é condição determinante para a garantia do 

acesso às informações contidas nos documentos de arquivos por parte de todos os cidadãos, 

pois sem o conjunto de procedimentos essenciais que fazem parte da gestão de documentos, a 

publicidade, a transparência e a eficiência administrativa, o direito ao acesso aos documentos e 

das informações públicas neles contidas é dificultado ou impossibilitado, colocando-se como 

obstáculo real à concretude desses direitos fundamentais, tais como direito à informação, 

direitos políticos, sociais e culturais. Nesse sentido, o CONARQ (2014) registra que: 

A inexistência de um programa de gestão documental integrado, ou seja, que 

integralize as fases corrente, intermediária e permanente, tem como consequência a 

perda, extravio ou destruição indiscriminada do patrimônio documental público, 
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podendo acarretar danos irreparáveis à administração pública, ao direito fundamental 

dos cidadãos ao acesso a dados, documentos e informações públicas, à produção do 

conhecimento, à história e memória do município e do país. (CONARQ, 2014, p. 55).  

 

Os arquivos públicos municipais organizados com documentos acessíveis e confiáveis 

são fundamentais para a garantia do pleno exercício da cidadania, sendo a perspectiva das 

políticas públicas de arquivos para os municípios brasileiros.  

O CONARQ, por meio do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ Brasil), preconiza que um programa de gestão de 

documentos deve ser elaborado em consonância com a política arquivística da instituição, que 

abrange: a definição da política arquivística, designação de responsabilidades e planejamento 

do programa.  

A definição da política arquivística institucional e a implantação do programa de gestão 

de documentos tem como ponto de partida, o diagnóstico da situação arquivística, que vai 

fornecer os subsídios para análise da realidade institucional, o estabelecimento das diretrizes e 

os procedimentos a ser cumprido pelo órgão ou entidade, o desenho do sistema de gestão de 

documentos e para a elaboração de instrumentos de classificação, avaliação e descrição 

apropriadas, visando a um destino final eficiente e seguro (CONARQ, 2011, p. 19). 
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6 A POLÍTICA NACIONAL DE ARQUIVOS E SUAS AÇÕES EM PROL DOS 

ARQUIVOS MUNICIPAIS 

 

Antes de iniciarmos reflexões sobre o papel das políticas públicas de arquivos, buscou-

se compreender o conceito de políticas públicas e como ocorre o seu processo de formulação e 

implementação. Notadamente, a Ciência Política e a Sociologia são disciplinas que discutem 

com maior propriedade os conceitos referentes à formulação e à implementação das políticas 

públicas, buscando entender como e por que os agentes governamentais optam por 

determinadas ações.  

O termo política é derivado do grego (politeia), que indica todos os procedimentos 

relativos à pólis, ou cidade-Estado. Na filosofia aristotélica, a política é a ciência que tem por 

objeto a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual 

do homem na pólis, e na política se preocupa com a felicidade coletiva da pólis. O Dicionário 

de Negócios, de Francisco Lacombe (2009), define o termo política como: 

 

Conjunto de declarações escritas a respeito das intenções da instituição em relação a 

determinado assunto. As políticas indicam o conjunto sistemático de meios e formas 

desejados para atingir os objetivos principais. Se bem estabelecidas e executadas, 

conduzem a esses objetivos. São formuladas, em geral, de forma ampla e abrangente, 

não entrando em detalhes, e proporcionam as linhas mestras para orientar tanto as 

decisões mais importantes quanto a formulação dos objetivos setoriais e das normas. 

Orientam a formulação dos procedimentos, os quais, em geral, são detalhados e 
escritos sob a forma de normas. (LACOMBE, 2009, p. 409). 

 

Há inúmeras definições de políticas públicas, contudo, há uma convergência no sentido 

de que as políticas públicas são respostas do poder público para o enfrentamento de problemas 

públicos considerados relevantes. Celina Souza sinaliza que  

 

os avanços nos estudos (...) apontam para o reconhecimento de que Política Pública 

não é uma construção de Governo, apenas, mas sim uma construção coletiva que tem 

como atores não só o governo, mas a sociedade como um todo, desmistificando que a 

política pública é apenas um instrumento de legitimação governamental. (SOUZA, 

2006, p. 2) 

  

A autora ressalta que nem toda política pública é construída com interferências sociais 

diretas, o Estado possui uma “autonomia relativa” a qual o permite ter um espaço de atuação, 

ainda que rodeado por contextos históricos e culturais. O debate conceitual sobre o que seja 

política pública tem se mostrado complexo, impreciso, não existindo um conceito único, 

abrangente para o termo “política pública”, conforme afirma Souza (2006): 

 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. Mead 

(1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à 

luz de grandes questões públicas. Lynn (1980) a define como um conjunto específico 
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de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 

mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, agindo 

diretamente ou através de delegação, que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984, 

p. 13) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer”. (SOUZA, 2006, p. 24, grifos da autora). 

 

É importante ressaltar que uma política pública não se configura apenas pelo conjunto 

de decisões, mas é concebida, formulada e implementada pelas interações e influências que 

sofrem os agentes que compõem a sociedade, em que conflitos e consensos se fazem presentes. 

Souza (2006), a partir das diversas definições e modelos sobre políticas públicas, sintetiza os 

seus principais elementos: 

a) Permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, faz. 

b) Envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada através dos 

governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, mas também 

informais.  

c) É abrangente e não se limita a leis e regras. 

d) É uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. 

e) A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo 

prazo. 

De acordo com Leonardo Secchi (2013) 

 

[...] uma política é uma orientação à atividade ou à passividade de alguém; as 

atividades ou passividades decorrentes dessa orientação também fazem parte da 

política pública. Uma política pública possui dois elementos fundamentais: 

intencionalidade pública e resposta a um problema público, em outras palavras, a 

razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de 

um problema entendido como coletivamente relevante. 

Qualquer definição de política pública é arbitrária. Na literatura especializada não há 
um consenso quanto à definição do que seja uma política pública, por conta da 

disparidade de respostas para alguns questionamentos básicos: 

1. Políticas públicas são elaboradas exclusivamente por atores estatais? Ou também 

por atores não estatais? 

2. Políticas públicas também se referem à omissão ou à negligência? 

3. Apenas diretrizes estruturantes (de nível estratégico) são políticas públicas? Ou as 

diretrizes mais operacionais também podem ser consideradas políticas públicas? 

(SECCHI, 2013, p. 2). 

 

Segundo Secchi (2013), definições de política pública são arbitrárias em razão dos três 

questionamentos acima pontuados, que o autor denominou de “nó conceitual”. O primeiro 

ponto se dá à adesão, ou não, a uma visão de política pública como algo inerente aos agentes 

estatais. O segundo ponto trata do debate a respeito da existência, ou não, de políticas públicas 

decorrentes da omissão ou negligência do Estado diante de um problema público. E o terceiro 

ponto trata da perspectiva de política pública apenas como decisões em nível estratégico, 

excluindo dessa definição eventuais programas e projetos de abrangência não estruturante. 
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De acordo com Di Giovanni e Nogueira (2018, p.18) existe um certo consenso entre a 

população, pesquisadores, burocracias e a mídia de que políticas públicas “seriam intervenções 

planejadas do poder público com a finalidade de resolver situações sociais problemáticas”. O 

autor ressalta ainda que: 

 

as políticas são definidas e praticadas em termos históricos. Cada sociedade tem um 

padrão de políticas públicas, seja no sentido da reprodução de certos modos de 

conceber e fazer, de financiar, de gastar, seja no sentido das carências e dos problemas 

que buscam enfrentar. (2018, p. 19): 

 

Considerando a diversidade de literatura, a grande quantidade de definições, bem como 

a ausência de um consenso conceitual sobre o que seja política pública, destacou-se no quadro 

5 alguns autores brasileiros, como Celina Souza, Henrique Saravia, Elenaldo Celso Teixeira, 

Fábio Konder Comparato e Leonardo Secchi que se propõem a contribuir para a delimitação do 

termo e cujos entendimentos se alinham em maior ou menor grau com o escopo desta pesquisa. 
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QUADRO 5 – NOÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Autor Definição 

1 

Fábio 

Konder 

Comparato 

(1997) 

A política não é uma norma nem um ato jurídico; no entanto, as normas e atos jurídicos são 

componentes da mesma, uma vez que esta pode ser entendida como “um conjunto organizado 

de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinando - as políticas públicas 

são programas de ação governamental” (COMPARATO, 1997, p. 18). 

2 

Elenaldo 

Teixeira 
(2002) 

“Políticas públicas” são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e 

procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da 

sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas 

em documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que 

normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Nem sempre, porém, há 
compatibilidade entre as intervenções e declarações de vontade e as ações desenvolvidas. 

Devem ser consideradas também as “não-ações”, as omissões, como formas de manifestação 

de políticas, pois representam opções e orientações dos que ocupam cargos (TEIXEIRA, 

2002, p. 2). 

3 

Celina 

Sousa 

(2006) 

Trata-se do campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em 

ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças 

no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas 

constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 

plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no 

mundo real (SOUZA, 2006, p. 26, grifos da autora). 

4 

Henrique 
Saravia 

(2006) 

 

“Fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir 

desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões que são condicionadas pelo 

próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como 
pelos valores, idéias e visões dos que adotam ou influem na decisão. 

(....) Com uma perspectiva mais operacional poderíamos dizer que ela é um sistema de 

decisões públicas que visa ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter 

ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, através da definição de 

objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os 

objetivos estabelecidos.” (SARAVIA, 2006, p. 28-29). 

5 

Renato 

D’Agnino 

(2009) 

“Propõe um decálogo para entender o que é política pública: 

i) A distinção entre política e decisão: a política é gerada por uma série de interações entre 

decisões mais ou menos conscientes de diversos atores sociais (e não somente dos tomadores 

de decisão); 

ii) A distinção entre política e administração; 

iii) Que política envolve tanto intenções quanto comportamentos; 

iv) Tanto ação como não ação, podendo assumir, inclusive, o caráter de política simbólica; isto 
é, que uma política cujo objetivo é mais gerar um impacto político favorável para quem a 

formula do que ser implementada de fato; 

v) Que a política pode determinar impactos não esperados; 

vi) Que seus propósitos podem ser definidos ex post: racionalização; 

vii) Que ela é um processo que se estabelece ao longo do tempo; 

viii) Que envolve relações intra e interorganizações; 

ix) Que é estabelecida no âmbito governamental, mas envolve múltiplos atores; 

x) Que é definida subjetivamente segundo as visões conceituais adotadas.”  (D’AGNINO, 

2009, p. 134). 

6 

Leonardo 

Secchi 

(2017) 

“Política pública é um conceito abstrato que se materializa com instrumentos concretos como, 

leis, programas, campanhas, subsídios, decisões judiciais, obras, prestação de serviços, 

impostos, taxas e muitos outros.” (SECCHI, 2017, p. 5). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se que as conceituações indicadas são distintas, entretanto, essas diferenças 

deve ser vista com naturalidade, uma vez que a definição de políticas públicas dependerá do 

enfoque que se queira dar ao tema, ou como ressalta Secchi (2013), está, na verdade, sujeita à 

interpretação de quem a elabora. Contudo podemos destacar alguns pontos em comum, como 
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por exemplo, ação ou inação como escolha para manter um dado status quo como uma forma 

de política pública, a legislação como componente da política, política pública como diretriz 

para a resolução de um problema público e relevante. 

Para Secchi (2017, p. 5, grifos nossos), “dois conceitos são fundamentais para entender 

o campo da política pública: o problema público e a política pública”. O primeiro trata do fim 

ou da intenção de resolução. O segundo trata do meio ou do mecanismo para levar a cabo tal 

intenção. O problema público é um conceito intersubjetivo, ou seja, ele só existe se 

incomoda uma quantidade ou qualidade considerável de atores. O problema público é alguma 

carência ou algum excesso que existe na sociedade. São os problemas que afetam os cidadãos 

de forma individual ou coletiva, ou são situações indesejadas segundo a percepção de atores 

relevantes. Secchi (2017) afirma que uma política pública é uma diretriz elaborada para a 

resolução de um problema público e relevante. 

De acordo com Maria das Graças Rua (1997, p. 6), “Não-decisão significa que 

determinadas temáticas que ameaçam fortes interesses, ou que contrariam os códigos de valores 

de uma sociedade (e, da mesma forma, ameaçam interesses) encontram obstáculos diversos e 

de variada intensidade à sua transformação de um estado de coisas em um problema político - 

e, portanto, à sua inclusão na agenda governamental”. 

Elenaldo Celso Teixeira (2002), por sua vez, aponta que para entender o conceito de 

política pública é preciso compreender os seus elementos, delimitar sua abrangência e o 

conteúdo temático, conforme explicita:  

 

Nem sempre, porém, há compatibilidade entre as intervenções e declarações de 

vontade e as ações desenvolvidas. Devem ser consideradas também as “não-ações”, 

as omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam opções e 

orientações dos que ocupam cargos (TEIXEIRA, 2002, p. 2). 

 

6.1 O ciclo de políticas públicas e seus atores 

 

Secchi (2013) indica que o processo de elaboração de políticas públicas (policy-making 

process) também é conhecido como ciclo de políticas públicas (policy cycle) é um esquema de 

visualização e interpretação que organiza uma política pública em fases sequenciais e 

interdependentes. Secchi restringe o ciclo de políticas públicas em sete fases principais: 1) 

identificação do problema; 2) formação da agenda; 3) formulação de alternativas; 4) tomada de 

decisão; 5) implementação; 6) avaliação; 7) extinção (SECCHI, 2013, p. 43). 

O Ciclo de Políticas Públicas moderno representa um esquema de visualização e 

interpretação de uma política pública, que vai desde o momento em que se identifica um 
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problema até posteriormente não se necessitar mais de uma política e esta ser extinta. Secchi 

(2017, p. 28) afirma que a identificação do problema é a primeira fase do Ciclo de Políticas 

Públicas.  

a) Identificação do problema 

Uma política pública nasce para marcar oposição a um problema, seja ele objetivo 

(visível, palpável) ou socialmente construído. A política começa a partir da percepção de que 

existe um problema público, seja ele de caráter social ou econômico que pode ser resolvido por 

esforços de um conjunto de atores. Segundo Secchi, o problema público é usualmente definido 

como a distância entre o status quo (situação atual) e uma situação ideal possível para a 

realidade pública (SECCHI, 2017, p. 5 apud SJÓBLOM, 1984; SECCHI, 2013), ou seja, é uma 

situação indesejada para a qual a coletividade vislumbra uma possibilidade de melhoria 

(SECCHI, 2017, p. 27). Um problema só existe quando seu status quo é considerado uma 

situação inadequada e que só será público quando os atores políticos envolvidos o considerarem 

um problema (situação atual inadequada) e se for relevante para a coletividade. 

A primeira etapa do processo de análise de política pública é a análise do problema, 

dividida em: 

1) diagnóstico do problema; 

2) definição do problema; 

3) definição do objetivo. 

O diagnóstico de um problema é o trabalho analítico de identificação do problema 

público, sua amplitude, sua intensidade, seu contexto, suas causas, suas consequências e seu 

potencial de tratamento. A definição do problema consiste em formalizá-lo, ou seja, sintetizar 

em uma frase a sua essência para que seja compreensível para todos os atores do processo de 

política pública. A definição do objetivo consiste em delimitar o que se pretende alcançar com 

a política pública, seja a extinção ou a mitigação do problema. 

Em síntese, as políticas públicas reconciliam diferentes interesses com base em recursos 

escassos; estabelecem incentivos para ação coletiva e cooperação que seriam invisíveis, 

invisibilizados ou ignorados, sem a influência do governo; proíbem comportamentos 

inaceitáveis do ponto de vista moral; protegem a atividade de um grupo ou indivíduo; 

promovem atividades que são essenciais para o Estado; e proporcionam diretamente benefícios 

aos cidadãos.  

b) Formação de Agenda 

A formação da agenda acontece a partir da identificação do problema e para que possa 

ser inserido na agenda ele deve possuir: atenção do público e preocupação compartilhada de 
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que uma medida deve ser tomada.  

c) Formulação de Alternativas 

Esta é a etapa em que se elaboram os planos, programas e projetos que visam responder 

aos problemas postos em pauta.  

Segundo Souza (2003, p. 13-14), o processo de formulação de política pública é aquele 

através do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações que produzirão 

resultados ou as mudanças desejadas no mundo real. As políticas públicas depois de desenhadas 

e formuladas, se desdobram em planos, programas, projetos, bases de dados, sistemas de 

informação e pesquisa. Quando postas em ação, são implementadas, ficando, então submetidas 

a sistemas de acompanhamento, avaliação e análise de pesquisadores.  

d) Tomada de Decisão 

Segundo Secchi (2013, p. 51), a tomada de decisão "representa o momento em que os 

interesses dos atores são equalizados e as intenções de enfrentamento de um problema público 

são explicitadas". Para isso, o autor propõe três modos de se entender essa dinâmica de decisão: 

a partir da perspectiva de que há um problema e os tomadores de decisões buscam uma solução; 

os tomadores de decisão ajustam os problemas a soluções já existentes; ou os tomadores de 

decisões têm soluções e buscam problemas que se encaixem a elas. A "melhor" opção a ser 

tomada para enfrentar o problema público depende principalmente das forças existentes dentro 

da arena política. 

e) Implementação 

Esta é a etapa mais longa da formulação da política, pois é nesse processo que é posto 

em prática todo o estudo e planejamento realizado na formulação de alternativas, de modo a 

combinar os diferentes recursos disponíveis (financeiros, pessoas, espaço físico, entre outros) 

para transformar as intenções iniciais em resultados efetivos. 

Existem duas escolas interpretativas da implementação: Top-Down e Bottom-up. No 

modelo top-down há uma separação clara entre as etapas de tomada de decisão e de 

implementação, pois existe uma evidente separação de funções entre quem decide e quem 

implementa, além do fato de a implementação ser considerada um elemento técnico que deve, 

portanto, ser a etapa que contenha atores tecnicamente capacitados para encontrar os meios 

mais adequados para atingir os objetivos pré-definidos pelos tomadores de decisão. Nesse caso, 

a responsabilidade está mais sobre os ombros dos implementadores do que de quem decide 

realizar a política (SECCHI, 2013, p. 60-61). 

No modelo bottom-up a forma da política não é imutável, pois pode ser alterada por 

aqueles que a implementam, assim os implementadores têm maior poder de decisão ao 
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verificarem a existência de problemas práticos que ocorrem no dia a dia, de modo que podem 

alterar o plano inicial conforme contratempos apareçam, ajustando a norma à realidade do 

problema existente que se quer solucionar. 

f) Avaliação 

Embora seja considerada como última etapa do processo de gestão de uma política 

pública, a avaliação visa detectar fatores que ao longo da implementação podem facilitar ou 

impedir que os resultados da política sejam alcançados efetivamente. O processo de avaliação 

deve ocorrer durante toda a implementação de uma política pública, pois verifica em que 

medida e com que qualidade as ações da implementação estão produzindo os resultados e 

impactos esperados, de modo a detectar dificuldades e obstáculos que ocorreram - podendo 

assim recomendar melhorias. 

g) Atores  

De acordo com Secchi (2013), a palavra "ator" é importada das artes cênicas para as 

ciências políticas porque explicita a conotação de interpretação de papéis (SECCHI, 2013, p. 

99). Na literatura sobre políticas públicas, o emprego do termo ator é, via de regra, utilizado 

para identificar indivíduos, grupos ou organizações que desempenhem algum papel, direto ou 

indireto, na arena política. 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 conseguem sensibilizar a opinião pública sobre o que deve 

ser considerado um problema de relevância coletiva, têm influência na decisão do que entra ou 

não na agenda, interagem, alocam recursos, constroem coalizões, resolvem conflitos em um 

cenário político, elaboram propostas, tomam decisões e fazem que intenções sejam convertidas 

em ações. 

Secchi (2013) destaca o papel fundamental dos diversos atores nas diversas etapas da 

política pública e afirma que “as políticas públicas são estabelecidas por uma miríade de atores 

e que, mesmo sendo estabelecida ou liderada por algum ator específico, uma política pública 

recebe influências de diversos atores ao longo do policy cycle” (SECCHI, 2013, p. 99, grifos 

do autor). Os atores podem ser indivíduos ou instituições que influenciam os processos de 

políticas públicas: governamentais (burocratas, juízes, políticos e outros) e não governamentais 

(grupos de interesse, partidos políticos, meios de comunicação, destinatários das políticas, 

organizações do terceiro setor, organismos internacionais, pesquisadores, especialistas, 

associações de classe e outros). 

A primeira forma de distinguir tipos de atores é dividi-los em individuais e coletivos. 

Os atores individuais são pessoas que agem intencionalmente em uma arena política, como os 
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políticos, os burocratas, magistrados, formadores de opinião. Os atores coletivos são os grupos 

e as organizações que agem intencionalmente em uma arena política.  

Para que a política pública possa ser plenamente executada, é preciso entender quem 

são os indivíduos e os grupos que fazem com que as ideias surgidas em prol da solução dos 

problemas de caráter público possam ser colocadas em prática.  

Tendo em vista que não existe ainda um consenso na literatura sobre o conceito ou 

definição de políticas públicas, neste sentido, com base nas acepções apresentadas neste 

trabalho pode-se considerar que as políticas públicas são conjuntos de princípios, planos, 

programas, ações e atividades desenvolvidas pelos governos (nacionais, estaduais ou 

municipais), com a participação de entes públicos e sociedade, visando garantir direitos 

assegurados constitucionalmente, em leis ou que se afirmam pelo reconhecimento por parte da 

sociedade, e para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público em geral. As políticas 

públicas normalmente estão constituídas por instrumentos de planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação, como:  

1. Planos que estabelecem diretrizes, prioridades e objetivos gerais a serem alcançados 

em períodos relativamente longos.  

2. Programas que estabelecem os objetivos gerais e específicos focados em determinado 

tema, público, conjunto institucional ou área geográfica. 

3. Ações que visam o alcance de determinado objetivo estabelecido pelo Programa, e a 

atividade, que, por sua vez, visa dar concretude à ação. 

Como já visto, tradicionalmente as Ciências Políticas, Ciências Sociais e a 

Administração discutem com mais solidez as políticas públicas – seus conceitos, seus 

elementos, suas fases e seus instrumentos. Assim, a partir das conjecturas destas Ciências, serão 

realizadas reflexões sobre as políticas públicas de arquivo. 

 

6.2 O CONARQ, a Política Nacional de Arquivos e as ações para os municípios 

 

A formulação de políticas públicas em qualquer segmento é um grande desafio para um 

país da dimensão do Brasil, que tem uma realidade social complexa e diversa e com uma 

sociedade heterogênea. Nesse sentido, a formulação de políticas públicas de arquivos também 

é igual ou mais desafiadora, em especial, para os municípios, onde a descentralização político-

administrativa possibilitou a distribuição de competências e a definição de complementaridades 

entre os entes da Federação, conforme explicitado nos artigos 23, 24 e 30 da CF/1988.  

Assim como não existe um consenso entre os especialistas das Ciências Políticas e 
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Ciências Sociais a respeito de um conceito único e abrangente sobre políticas públicas, devido 

às diversas interpretações sobre o tema, igualmente não existe um conceito sobre definições de 

políticas públicas de arquivos.  

O Brasil carece de maior debate teórico-conceitual sobre o tema política pública de 

arquivos, conforme indica José Maria Jardim em artigos publicados em 2008 e 2015, nos quais 

aponta que é reduzida a literatura sobre políticas públicas arquivísticas:  

 

Ainda é escassa a literatura sobre políticas informacionais e especialmente as políticas 

públicas arquivísticas. As reflexões a respeito no âmbito da Ciência da Informação e 
da Arquivologia mostram-se, sobretudo no caso brasileiro, insuficientes para subsidiar 

ações do Estado e da sociedade civil na formulação, implantação e avaliação de 

políticas públicas arquivísticas (JARDIM, 2008, p. 2). 

A noção de políticas arquivísticas está longe de constituir um território conceitual 

denso. Tampouco se traduz em consistentes aparatos metodológicos de análise. 

(JARDIM, 2015, p. 36).  

 

Para Jardim (2003, p. 38-39), políticas arquivísticas são definidas como conjunto de 

premissas, decisões e ações produzidas pelo Estado e inseridas nas agendas governamentais em 

nome do interesse social, que contemplam os diversos aspectos (administrativo, legal, 

científico, cultural, tecnológico etc.) relativos à produção, uso e preservação da informação 

arquivística de natureza pública e privada.  

Para Manuel Vásquez (2015), 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. 

Seus objetivos específicos deveriam atender tanto a vertente administrativa dos arquivos (na 

qual os grandes objetivos seriam os direitos e os deveres, a transparência administrativa e a 

racionalização da informação) como a vertente patrimônio cultural dos arquivos (com seus 

objetivos de conservação, regulamentação, dinamização e difusão da informação de ordem 

cultural). Vasquez define política pública arquivística como: 

 
política pública arquivística é aquela que formula objetivos e propõe os meios 

apropriados para servir aos direitos e necessidades da sociedade como um todo; das 

instituições que produzem / recebem os documentos; instituições, partes interessadas 

individuais e, finalmente, pesquisadores retrospectivos (VAZQUEZ, 2015, p. 94, 

tradução nossa). 

 

De acordo com Renato Tarcísio Barbosa de Sousa (2006), as políticas públicas de 

arquivo devem ser pautadas, a princípio, no direito do cidadão à informação e, também, no 

apoio à administração, à proteção da memória e ao desenvolvimento científico. É relevante que 
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as políticas arquivísticas apresentem transversalidade ou intersecção com outras políticas 

públicas, tendo em vista a importância da informação para cada uma delas. O centro das 

políticas arquivísticas está na intensidade e quantidade de demanda social por informações 

públicas, cuja garantia do direito constitucional de acesso à informação representa o mote para 

o desenvolvimento de políticas nacionais de arquivo. No entanto, para que essa demanda seja 

atendida, é necessário desenvolver políticas que atinjam o âmago da questão arquivística, a 

gestão de documentos. Renato Tarcísio Barbosa de Sousa afirma que: 

 

(...) podemos, sim, falar de políticas públicas de arquivo, pois ela carrega 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. (SOUSA, 2006, p. 4). 
 

Diante do exposto, o CONARQ (2001) fez o seguinte registro sobre a Política Nacional 

de Arquivos (PNA): 

 

[a] política nacional de arquivos, consoante os princípios teóricos da moderna 

arquivologia, compreende a definição e adoção de um conjunto de normas e 

procedimentos técnicos e administrativos para disciplinar as atividades relativas aos 

serviços arquivísticos da administração pública, trazendo, por conseqüência, a 
melhoria dos arquivos públicos. A implantação dessa política inclui necessariamente 

o processo de reestruturação da própria administração pública. (CONARQ, 2001, p. 

7). 

 

O DTA (1996) e o DIBRATE (2005) não trazem a definição terminológica de políticas 

públicas arquivísticas ou política pública de arquivo. A LARQ, marco legal que representou 

um divisor de águas para os arquivos no Brasil ao dispor sobre a política nacional de arquivos 

públicos e privados (PNA), não trouxe em nenhum de seus artigos a definição do que se entende 

como Política Nacional de Arquivos. Tampouco o Decreto 4.073, que regulamentou a LARQ 

e que teria como função pormenorizar as disposições gerais da lei, viabilizando sua aplicação, 

não trouxe nenhuma definição e nenhum detalhamento sobre a PNA. 

A Lei de Arquivos em seu Art. 26 criou o Conselho Nacional de Arquivos que tem por 

missão definir a PNA, bem como, exercer orientação normativa visando à gestão documental e 

à proteção especial aos documentos de arquivo, como órgão central de um Sistema Nacional de 

Arquivos (SINAR).  

Ao Plenário do CONARQ, órgão superior de deliberação, compete: a missão de definir 

a política nacional de arquivos e privados e baixar normas necessárias à regulamentação e 

implementação da PNA e do SINAR, conforme art. 10, incisos I e II do Regimento Interno do 

Conselho Nacional de Arquivos estabelecido pela Portaria nº 2.588, de 24 de novembro de 

2011. 
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O plenário do CONARQ é constituído por um conjunto de atores formado por membros 

conselheiros com representações dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Federal, do 

Arquivo Nacional, dos arquivos públicos estaduais e do Distrito Federal, dos arquivos públicos 

municipais, das universidades com curso superior de Arquivologia, de associações de 

arquivistas e de instituições que congreguem profissionais que atuem nas áreas de ensino, 

pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais. Nessa configuração, a representatividade 

no CONARQ está assegurada a participação do Estado e a participação da Sociedade Civil. 

O CONARQ conta ainda, na sua composição, com órgãos de assessoramento 

denominados câmaras técnicas e setoriais. As câmaras técnicas têm por finalidade a elaboração 

de estudos e normas necessárias à implementação da política nacional de arquivos e ao 

funcionamento do SINAR, e as câmaras setoriais com vistas a identificar, discutir e propor 

soluções para questões temáticas que se repercutirem na estrutura e organização de segmentos 

específicos de arquivos, interagindo com as câmaras técnicas e setoriais.  

Ao SINAR, por sua vez, compete implementar a política nacional de arquivos e 

privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo conforme 

determina o Art. 10 do Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que regulamentou a Lei de 

Arquivos.   

Em arranjos federativos como é o caso do Brasil, com grande dimensão territorial, faz-

se necessária a realização de um trabalho conjunto, de cooperação, de distribuição e 

cumprimento de responsabilidade entre a rede de atores-chaves para pôr em prática o processo 

de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de arquivo, em cada esfera e 

em cada âmbito de atuação. Nesse sentido, para que a consolidação da PNA seja uma realidade 

é necessário que cada ator-chave que integra o SINAR cumpra com os encargos que lhe 

compete, conforme determina o artigo 13, do Decreto 4.073.  

O SINAR é integrado por um conjunto de atores que tem como responsabilidade  

implementar a política nacional de arquivos formulada pelo CONARQ, conforme estatuído 

pelo artigo 12 do Decreto 4.073, sendo estes atores: o Arquivo Nacional; os arquivos do Poder 

Executivo Federal; os arquivos do Poder Legislativo Federal; os arquivos do Poder Judiciário 

Federal; os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; os arquivos do 

Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; e os arquivos municipais dos 

Poderes Executivo e Legislativo.  

Apresenta-se, na figura 1, o esquema dos atores que são responsáveis por definir e por 

implementar a Política Nacional de Arquivos.  
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FIGURA 1 – ATORES DA POLÍTICA NACIONAL DE ARQUIVOS 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na Lei 8.159/1991, no Decreto 4.073/2002 e no Regimento do CONARQ. 

 

O conjunto de atores do CONARQ, desde sua instalação, em 1994 e até o momento 

desta pesquisa, ainda não procedeu à elaboração de um documento declarando formal e 

explicitamente qual é a definição de Política Nacional de Arquivos, seus objetivos, seus 

princípios e suas diretrizes.  

Na análise das agendas das Reuniões Plenárias do CONARQ no período de 1994 a 2019 

(Apêndice B), observa-se que a opção dos atores do CONARQ responsáveis por definir a PNA 

foi no sentido de estabelecer agendas focadas na segunda principal finalidade do Conselho, qual 

seja, propor, produzir e publicar dispositivos legais, normas e instrumentos técnicos voltados 

para a gestão, a preservação e o acesso aos documentos visando subsidiar aos atores 

responsáveis pela implementação da PNA – os integrantes do SINAR – da orientação normativa 

necessária ao fomento da gestão de documentos e à proteção especial aos documentos de 

arquivo, conforme art. 1º do Decreto 4.073.  

É possível observar, mediante análise das agendas das Reuniões Plenárias do CONARQ, 

que a opção do CONARQ em concentrar esforços no desenvolvimento de um corpus 

legislativo, normativo e técnico para os arquivos no Brasil, foi no sentido de mitigar problemas 

públicos relacionados à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos públicos, até então 

inexistentes, em nível nacional, de dispositivos legais, normas e critérios sobre a matéria 

arquivística, o que resultava em perdas consideráveis para o patrimônio documental brasileiro. 

O CONARQ produziu uma extensa legislação arquivística e um significativo conjunto 

de publicações técnicas com o objetivo de disseminar conhecimento arquivístico e servir como 
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referência para apoiar a prática arquivística em instituições públicas e privadas em território 

nacional, bem como desenvolveu importantes ações técnico-científicas como seminários, 

oficinas, workshops e cursos. 

Todavia, constata-se que de 1994 até 2019, os atores do CONARQ pouco discutiram a 

necessidade da elaboração de um documento balizador da PNA. Este tema foi colocado na 

agenda da 72ª Reunião Plenária em razão de reivindicação da 1ª Conferência Nacional de 

Arquivos – evento que se originou de um manifesto denominado “Movimento pela 

Permanência do Arquivo Nacional na Casa Civil”, cujo histórico se inicia em janeiro de 2011, 

face à decisão do então ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, de retornar a gestão do 

AN para o Ministério da Justiça (MJ). 

O Movimento pela Permanência do Arquivo Nacional na Casa Civil, que contou, 

sobretudo, com a participação da comunidade arquivística, elaborou um abaixo-assinado, 

debates, reuniões, notas em redes sociais e envio de carta aberta ao Ministro Palocci a favor da 

permanência do Arquivo Nacional na estrutura da Casa Civil e justificando a inadequação do 

Arquivo Nacional diante das atribuições do Ministério da Justiça, cuja principal preocupação e 

vocação é a segurança pública e que a devolução do Arquivo Nacional para a estrutura do 

Ministério da Justiça seria um retrocesso para as políticas arquivísticas de gestão de documentos 

e acesso à informação no Brasil.  

O Movimento não logrou êxito, sendo a transferência do AN e do CONARQ da estrutura 

da Presidência da República para a estrutura do Ministério da Justiça, reiterada pelo então 

Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e oficializada por meio do Decreto n° 7.430, de 17 

de janeiro de 2011, que insere o Arquivo Nacional e o CONARQ no Ministério da Justiça. O 

Ministro da Justiça se comprometeu em avaliar a situação da transferência do Arquivo Nacional 

para sua pasta após 1 ano, bem como assumiu o compromisso com a comunidade arquivística 

brasileira de realizar a primeira Conferência Nacional de Arquivos (1ª CNARQ), tendo como 

objetivo ouvir a comunidade quanto às expectativas dos profissionais e usuários em relação à 

construção de uma política pública arquivística. 

Neste cenário, a 1ª CNARQ, cujo tema foi “Por uma Política Nacional de Arquivos”, 

realizou-se em Brasília de 14 a 17 de dezembro de 2011, em torno da elaboração de estratégias 

e ações que teriam a função de aprimorar a política pública para fortalecer as instituições 

arquivísticas, implementar programas de gestão de documentos e informações, assegurar a 

preservação e o acesso ao patrimônio documental brasileiro, e promover os arquivos junto à 

sociedade.  

Dentre as várias propostas aprovadas na Plenária final da 1ª CNARQ, destaca-se, tendo 
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em vista o foco desta pesquisa, a proposta relativa à necessidade de revisão e ampliação da Lei 

de Arquivos, bem como a moção referente à definição sobre a Política Nacional de Arquivo 

como o conjunto de premissas, decisões e ações produzidas, monitoradas e avaliadas em 

benefício do Estado e da Sociedade com os objetivos de promover a gestão, a preservação e o 

acesso a documentos públicos e privados de interesse público e social do país, assim como o 

fortalecimento da atuação das instituições arquivísticas públicas. Foram instituídos grupos de 

trabalhos (GT), por meio de Portarias do Ministério da Justiça constituídos por atores 

arquivísticos para desenhar a ampliação e revisão da Lei de Arquivos e do Decreto 4.073, de 

2002, e elaborar um plano de ação para o setor de arquivos públicos, em consonância com as 

propostas da 1ª CNARQ.  

O 1º GT-CNARQ Portaria Ministerial nº 625, de 23 de abril de 2012, teve seu prazo 

prorrogado pela Portaria Ministerial nº 1.636, de 1 de agosto de 2012, e entregou seu relatório 

final em 9 de outubro de 2012, de maneira não conclusiva, sendo necessário a constituição de 

um 2º GT-CNARQ, instituído pela Portaria Ministerial nº 3.122, de 3 de dezembro de 2012, 

para que este, no prazo de 90 dias e prorrogáveis por mais 45, apresentasse relatório com as 

suas conclusões sobre os itens indicados na Portaria Ministerial nº 625, de 2012. Entretanto, 

considerando que apenas um membro do Grupo de Trabalho apresentou sugestões às propostas 

de revisão da Lei nº 8.159, de 1991, e do Decreto nº 4.073, de 2002, e considerando que não 

foram realizadas reuniões, em função de insuficiência de quórum para continuar a elaboração 

da proposta de plano de ação para o setor de arquivos públicos, o Grupo de Trabalho instituído 

pela Portaria nº 3.122, de 2012, foi encerrado sem apresentar resultados, sendo recomendado, 

pelo seu Coordenador do GT em seu relatório que os produtos resultantes do 1º GT-CNARQ 

fossem remetidos ao Plenário do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ para análise e 

discussão, conforme artigo 4º, da Portaria Ministerial nº 3.122, de 2012. 

O Plenário do CONARQ analisou e discutiu as propostas encaminhadas pelo 

Coordenador do 2º GT-CNARQ, durante as 69ª, 70ª, 71ª e 72ª Plenárias, realizadas no ano de 

2013. Na 72ª Reunião Plenária foi aprovada a versão 1.0 do anteprojeto de lei que propunha 

alteração de dispositivos da Lei nº 8.159, de 1991, o qual foi disponibilizado durante 60 dias 

para consulta pública e debate entre os diversos segmentos arquivísticos e a sociedade, bem 

como receber desses atores sugestões para aperfeiçoar o Projeto de Lei, tendo sido contabilizado 

contribuições de 59 pessoas físicas e jurídicas. 

Findo o prazo da consulta pública, o Plenário do CONARQ, durante as 73ª, 74ª, 75ª e 

76ª Reuniões Plenárias, realizadas nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2013, discutiu e analisou 

as contribuições da sociedade civil e das entidades públicas e privadas obtidas durante referida 
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consulta pública, sendo aprovada na 76ª Reunião Plenária a versão final do projeto de lei, 

encaminhado ao Ministro da Justiça, por meio do Ofício CONARQ nº 21, de 31 de março de 

2014, o qual constava o conceito de PNA tal qual sugerida pela 1ª CNARQ e de contribuições 

advindas da consulta pública. Em 15 de outubro de 2014, mediante Exposição de Motivos - EM 

nº. 00210/2014 MJ MP, de 15 de outubro de 2014, o Ministério da Justiça encaminhou o 

Anteprojeto de Lei que propunha alterar e acrescentar dispositivos à Lei nº 8.159, de 8 de 

janeiro, de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 

outras providências, o qual foi  autuado processo no antigo Ministério do Planejamento (MP) 

sob o nº 03000004825/2014-03. 

O Anteprojeto de Lei que propunha alterar e acrescentar dispositivos à Lei de Arquivos 

incluiu o conceito de Política Nacional de Arquivos como sendo:  

 

o conjunto de premissas, decisões e ações produzidas e avaliadas em benefício do 

Estado e da Sociedade com os objetivos de promover a gestão dos arquivos, a 

democratização do acesso à informação, assim como o fortalecimento dos Arquivos 

Públicos e privados do Brasil. (NR aprovada na 72ª Reunião Plenária do CONARQ e 

Moção da I CNARQ).   
 

Um ano depois, durante a 82ª Reunião Plenária, a discussão do conceito da PNA volta 

à pauta por meio da discussão e análise de uma minuta de Decreto que tinha como proposta 

antecipar a redação do Decreto que revogaria o Decreto 4.073, em caso de aprovação da revisão 

da Lei de Arquivos. Na mencionada minuta foi incluído um capítulo sobre a Política Nacional 

de Arquivos, conforme registra o fragmento da Ata da 82ª Reunião Plenária realizada em 19 de 

outubro de 2015: 

 

(...). Prossegue a discussão do Capítulo II referente à Política Nacional de Arquivos. 

A conselheira Ieda ressalta, que no texto ora analisado, não foi inserida a definição ou 

conceito do termo política nacional de arquivos, buscando associar uma conceituação 
mais clara do termo “política nacional de arquivos” no texto do novo decreto a ser 

proposto, pois foi matéria tratada no próprio projeto da lei de arquivos encaminhado 

ao MPOG, ao que o presidente do CONARQ concorda com o destaque de Ieda 

referente ao Art. 26 da proposta do PL, qual seja: “§ 1º Considera-se, para os fins 

desta lei, por política nacional de arquivos o conjunto de premissas, decisões e ações 

produzidas, monitoradas e avaliadas em benefício do Estado e da Sociedade com os 

objetivos de promover a gestão, a preservação e o acesso a documentos públicos e 

privados de interesse público e social do país, assim como o fortalecimento da atuação 

das instituições arquivísticas públicas”. (...). 

 

(...). A Reunião prossegue com muitas observações por parte dos conselheiros, no 
sentido de que o capítulo sobre a Política Nacional de Arquivos precisa de 

aperfeiçoamentos. Nesse sentido, a coordenadora do CONARQ, Domícia Gomes, 

pondera que essa matéria é difícil e, por isso, no e-mail enviado aos conselheiros, com 

a sugestão de grupos de relatorias por capítulos, teve por objetivo permitir que cada 

grupo se aprofundasse no capítulo sob sua responsabilidade. Domícia registra que em 

sua opinião, o Capítulo II - Da Política Nacional de Arquivos é a parte mais importante 

do decreto, e nesse sentido, a considera também, a mais complexa. Ressalta que a Lei 

nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe “sobre a política nacional de arquivos 
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públicos e privados e dá outras providências”, não trouxe linha definindo o que seria 

essa política nacional de arquivos, simplesmente traz no art. 26 do mesmo diploma 

“fica criado o CONARQ, que definirá a política nacional de arquivos.”. Diz que o 

Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que regulamentou a Lei no 8.159, de 1991, 

também não explicitou o que seria a política nacional de arquivos e seus componentes. 

Domícia registra que, na sua opinião, esse é o momento de sanar todas essas lacunas, 

tendo sido essa a intenção da equipe de coordenação do CONARQ ao propor um 

capítulo exclusivo sobre a Política Nacional de Arquivos, com suas várias seções. 

Relembra que nos e-mails enviados aos conselheiros foi registrado que o tema é 

complexo e que necessitava de amplo debate e reflexão, a fim de chegar a um 
aprofundamento maior acerca do tema, observando ser difícil para os próprios 

profissionais da área, que teorizam, conjecturam, mas sem plasmar o que seria de fato 

a Política Nacional de Arquivos. Por isso, considera que o capítulo em questão deve 

ser o mais afinado possível, a fim de que as políticas arquivísticas e os arquivos 

possam ser reconhecidos e compreendidos pelo poder público e pela sociedade. (...). 

 

Tendo em vista a complexidade da arena política, o processo que encaminhou o 

Anteprojeto de Lei que propunha alterar a Lei de Arquivos não foi à frente, em virtude de 

dificuldades de ordem diversas. A elaboração de um documento oficializando e explicitando a 

PNA também não foi recolocado nas agendas de debates do CONARQ, o que poderia ter 

ocorrido independentemente da edição de segunda CNARQ e do projeto de lei que propôs 

revisar a Lei de Arquivos.  

O fato de o CONARQ não ter definido a PNA ao largo de suas quase 3 décadas de 

existência foi exposto pela Presidente do CONARQ durante a 90ª Reunião Plenária do 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), realizada em 13 de dezembro de 2017, conforme 

trecho da Ata da 90ª Reunião Plenária do CONARQ transcrito a seguir: 

 

[...] A presidente do CONARQ suscita dúvidas sobre a política nacional de arquivos, 

e como é possível implementar essas políticas, se não há uma política definida de 

gestão de documentos, ativa e reconhecida, dentro dos órgãos públicos e, se isso é 

competência do Arquivo Nacional ou do CONARQ [...] (CONARQ, 2017). 

 

A presidente do CONARQ, ao fazer indagações e suscitar dúvidas sobre quais seriam 

as competências do CONARQ? Quais seriam as competências do Arquivo Nacional? E sobre 

a PNA, apesar da situação soar esquisita, já que tanto as competências do Arquivo Nacional e 

do CONARQ estão bem explicitadas na legislação, em seus regimentos e em outros dispositivos 

e, considerando que a diretora do AN e presidente do CONARQ, ao aceitar assumir tal cargo 

deveria ao menos procurar entender a função de ambos órgãos. Todavia, não se pode negar que 

em relação à PNA, a indagação da presidente do CONARQ, em certa medida, expõe lacuna que 

ainda não foi preenchida pelo conjunto de atores do CONARQ responsáveis pela definição da 

PNA. 

O CONARQ ao longo de décadas de atuação do Conselho e até o momento de 

finalização desta pesquisa, ainda não elaborou e publicizou um documento balizador 
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explicitando clara e pedagogicamente o que é a PNA, seus princípios basilares, seus objetivos 

e suas diretrizes. E, desta forma, por não terem os atores do CONARQ cumprido com esta 

tarefa, a PNA nunca passou ao longo do tempo por um processo de avaliação para identificar 

possíveis obstáculos e assim, pensar e repensar estratégias e ações à sua consolidação de 

maneira ampla. 

Cabe observar, porém, que o fato de o CONARQ não ter elaborado e publicizado um 

documento oficial consolidado e balizador da PNA, não quer dizer que o CONARQ não tenha 

implementado políticas públicas de arquivos, pois conforme afirmado por Secchi, uma política 

pública se materializa em instrumentos concretos, como legislação, campanhas, projetos, 

programas e ações. E, sob a ótica de Secchi, considerando que para além da legislação 

arquivística existente, o CONARQ, ao longo de sua trajetória, elaborou e publicizou importante 

rol de instrumentos, normas, realizou ações, atividades, campanhas e prestou serviços voltados 

para promover a gestão, preservação e acesso aos documentos e em prol da valorização dos 

arquivos, o que, juntamente com a legislação, se constitui em políticas públicas arquivísticas. 

Em consulta e análise realizada nos documentos constantes do arquivo do CONARQ, 

identificamos que a temática dos arquivos públicos municipais esteve presente nas pautas das 

agendas das reuniões plenárias do CONARQ, entre os anos de 1997 a 2016, e, sobretudo no 

ano de 2014. O Conselho debateu a importância dos arquivos municipais, desenvolveu ações 

no sentido de colaborar com os municípios brasileiros para a gestão de seu patrimônio 

documental. Empreendeu ações de estímulo à conscientização dos gestores públicos municipais 

sobre a importância dos arquivos municipais, fomentou ações para a criação e a organização de 

arquivos públicos municipais, conforme destaques a seguir:  

• No ano 2000, o CONARQ realizou a primeira campanha de sensibilização sobre os 

arquivos públicos municipais, com a produção de uma primeira cartilha 

denominada Subsídios para a implantação de uma política municipal de arquivos: 

o arquivo municipal a serviço dos cidadãos. 

• Em 2008, a partir de denúncias que o CONARQ vinha recebendo, a problemática 

dos arquivos públicos estaduais e municipais foi debatida em reuniões plenárias, o 

que resultou na edição de uma resolução reforçando a Lei de Arquivos voltada 

especificamente para os estados e municípios - a Resolução CONARQ nº 27, de 16 

de junho de 2008, na qual afirma que: 

 

Dispõe sobre o dever do Poder Público, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, de criar e manter arquivos públicos, na sua específica esfera de 

competência, para promover a gestão, a guarda e a preservação de documentos 
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arquivísticos e a disseminação das informações neles contidas. 

 

A Resolução nº 27 dispôs sobre pontos centrais para os arquivos dos municípios, tais 

como: o dever do Poder Público para com a gestão de documentos e a proteção especial aos 

documentos de arquivo e o dever de definir os critérios de organização sistêmica da gestão 

arquivística de documentos públicos e dos serviços arquivísticos governamentais, bem como a 

criação e a vinculação do arquivo público, por meio de lei específica de arquivos.  

A Resolução nº 27, de 2008, considera o arquivo público como a instituição do poder 

público com a função de implantar, acompanhar e supervisionar a gestão de documentos 

arquivísticos produzidos e recebidos pela Administração Pública em seu âmbito de atuação, e 

de promover a organização, a preservação e o acesso dos documentos de valor permanente ou 

histórico recolhidos dos diversos órgãos e entidades dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. 

Estabelece ainda que APM deve contar com posicionamento hierárquico na estrutura 

funcional, com infraestrutura física, material e tecnológica adequadas para a guarda, 

armazenamento e preservação de documentos, com recursos orçamentários e financeiros para 

a implementação e manutenção das políticas arquivísticas, com recursos humanos qualificados, 

dos quadros permanentes da Administração Pública, para dar cumprimento às especificidades 

de suas atividades, além de outros itens. 

A partir da repercussão da edição da Resolução nº 27, houve demandas por parte das 

prefeituras e câmaras municipais solicitando ao CONARQ orientações sobre como proceder 

para a criação de seus Arquivos Públicos Municipais, bem como solicitando a disponibilização 

de modelos de projeto de lei para criação, organização e gestão do Arquivo Público Municipal. 

Neste sentido, o CONARQ elaborou um Plano de Estratégias, constituído de ações com vistas 

a apoiar os municípios na criação e/ou reorganização de seus Arquivos Públicos Municipais. 

Assim,  

• Em 2009, o CONARQ realizou uma segunda campanha junto às imprensas 

oficiais estaduais, com confecção de um encarte especial e uma carta aberta aos 

prefeitos alertando para a importância dos arquivos públicos municipais.  

• Em 2014, o CONARQ realizou uma terceira campanha, nominada de Campanha 

de fomento à criação e desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais (CAM 

/2014).  

A CAM /2014 teve por objetivos sensibilizar a sociedade sobre o que é, quais as funções 

e sobre a importância dos serviços prestados pelos APMs como contribuição para a garantia ao 
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direito de acesso à informação, na defesa de direitos e como apoio à cultura, à memória e à 

história, bem como chamar a atenção das autoridades e gestores públicos municipais acerca da 

importância dos APMs para a boa governança e chamar a atenção para o dever e obrigação da 

administração pública com gestão sistêmica de documentos e informações públicas, e para a 

importância de se criar, implantar e manter arquivos públicos municipais para a implementação 

de políticas públicas de arquivos.  

A CAM/2014 contou com as seguintes ações: a edição de uma 2ª cartilha sobre arquivos 

municipais do CONARQ, intitulada Criação e desenvolvimento de arquivos públicos 

municipais: transparência e acesso à informação para o exercício da cidadania, publicação de 

folder e guias resumidos com o passo a passo para a criação de um APM. Estas publicações 

visavam oferecer orientações técnicas básicas aos prefeitos e presidentes das câmaras de 

vereadores na criação, estruturação e gestão de APMs.  

O CONARQ, nas duas cartilhas Subsídios para a implantação de uma política 

municipal de arquivos (2000) e Criação e desenvolvimento de arquivos públicos municipais: 

transparência e acesso à informação para o exercício da cidadania (2014), reforça o artigo 17 

da Lei 8.159, de 1991, e enfatiza a necessidade dos municípios criarem o arquivo público para 

ser um órgão especificamente dedicado à implementação de políticas públicas de arquivos, 

envolvendo programas gestão de documentos, transferência, recolhimento, tratamento técnico, 

preservação, disponibilização e difusão de documentos e informações produzidos, recebidos e 

acumulados pelo poder público municipal, de qualquer natureza e em qualquer suporte. 

Na Cartilha “Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais: 

transparência e acesso à informação para o exercício da cidadania, editada pelo CONARQ 

em 2014, o Ministro José Eduardo Cardozo destaca que a regulamentação da LAI nos 

municípios é um dos principais desafios para garantir a transparência na administração pública 

e faz a seguinte afirmação:  

 

Considerando que a regulamentação da Lei de Acesso à Informação nos municípios é 

um dos principais desafios para garantir a transparência na administração, o poder 

municipal deve estruturar e ampliar seus equipamentos públicos, adequando-os para 

promover o tratamento, gerenciamento, organização, preservação e guarda dos 

documentos e informações produzidos e acumulados, de forma a garantir o seu pleno 

acesso. Nesse caso, o equipamento referido, é um arquivo público municipal, órgão 

de informação e ferramenta de gestão indispensável para o 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). 

 

A CAM/2014 desenvolveu um plano de comunicação, com o envio de ofícios, 

acompanhado do Aviso do Ministro da Justiça explicitando como a CAM/2014 buscaria apoio 
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e estabeleceria parcerias, como, por exemplo: prefeitos; presidentes de câmaras de vereadores; 

governos dos estados; secretários de estados; Ministério Público, tribunais de contas; 

associações municipalistas nacionais e regionais; coordenadores de cursos de Arquivologia, 

História e Biblioteconomia; associações de arquivistas; escolas de governo, entre outros.  

A CAM/2014 ainda contou com a participação da Secretaria de Comunicação da 

Presidência da República (SECOM) para a promoção e divulgação da Campanha. A SECOM 

produziu material de divulgação e um filme institucional sobre a importância dos arquivos 

públicos municipais. Este vídeo encontra-se disponível no site do CONARQ. Foram realizadas 

campanhas no site do CONARQ e em sites de órgãos públicos federais.  

O CONARQ empreendeu ações de orientação e assistência técnica aos municípios 

interessados em criar arquivos públicos municipais e capacitação de pessoal na área de gestão, 

tratamento técnico, preservação e acesso às informações contidas nos documentos arquivísticos 

por meio de seminários e treinamentos.  

Em 2015, a Câmara Setorial de Arquivos Públicos Municipais do CONARQ 

(CSAM/CONARQ), que estava inativa desde o ano 2000 foi reformulada, com a finalidade de 

estudar estratégias adequadas à institucionalização de arquivos municipais. Em 2016 e 2017, a 

CSAM/CONARQ, em parceria com a Universidade Federal Fluminense – UFF apoiou e 

participou de importantes eventos para debater a temática dos arquivos municipais, com 

objetivo de discutir os aspectos que envolvem os arquivos, gestão de documentos e acesso à 

informação nos âmbitos nacional e internacional, enfatizando a cooperação institucional como 

contribuições para as políticas arquivísticas municipais.  

Em 2018 e 2019, e até o primeiro semestre de 2020 o CONARQ não empreendeu ações 

voltadas para os arquivos municipais e o mais lamentável é que no final de 2019, o CONARQ 

passou por um processo de desmonte, com a edição do Decreto 10.148, de 2 de dezembro de 

2019, que alterou o funcionamento do CONARQ, alterou a composição e o número de 

conselheiros, excluindo a representatividade dos cursos de Arquivologia como um dos 

membros com assento permanente no CONARQ, diminuindo o número de representantes dos 

arquivos públicos municipais e com a extinção de todas as câmaras técnicas e setoriais do 

CONARQ.  

Nessa conjuntura, com a edição do Decreto 10.148, a CSAM que tinha por finalidade 

estudar estratégias adequadas à institucionalização de arquivos municipais, foi extinta e até a 

finalização desta pesquisa não constava do site do CONARQ, nenhuma informação sobre ações 

para inserir na agenda pública, as pautas relacionadas aos arquivos públicos municipais – 

atores-chave que desempenham um papel fundamental como um dos pilares da PNA.  
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A figura 2 mostra o aviso do CONARQ sobre a extinção da CSAM. 

 
FIGURA 2: AVISO DO CONARQ SOBRE A EXTINÇÃO DA CSAM. PRINT EXTRAÍDO DO 

SITE DO CONARQ 

 

 

 

Disponível em: http://conarq.gov.br/csam.html. Acesso em: jun. 2020. 

 

A extinção de todas as câmaras técnicas e setoriais do CONARQ certamente foi um 

baque, na medida em que estas câmaras faziam parte da coluna vertebral do Conselho. Eram 

instâncias que serviam de suporte ao Plenário e tinham por função subsidiar o CONARQ em 

temas relevantes da PNA, submetendo para apreciação do Plenário, propostas de instrumentos, 

estudo, orientações técnicas e soluções em questões em diversas temáticas necessárias à 

implementação de políticas públicas de arquivos. 

http://conarq.gov.br/csam.html
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7 DOS FUNDAMENTOS ÀS AÇÕES: PROPOSTA DE REQUISITOS PARA UMA 

POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVO (PMA) 

 

Em capítulos anteriores, vimos que muito já foi dito sobre a finalidade, a função, a 

importância e o poder dos arquivos. Identificamos que em diferentes épocas, outros 

diagnósticos da situação arquivística foram realizados, os quais anunciaram os problemas de 

falta de recursos, desproteção, negligência e descumprimento do dever legal dos governos em 

relação à gestão e preservação dos arquivos. Vimos também que ações foram empreendidas 

pelo CONARQ em prol dos arquivos públicos municipais ao longo de sua atuação.  

Apesar dos esforços empreendidos pelo CONARQ, em épocas passadas, na prática, o 

processo de implementação de políticas de arquivos em âmbito municipal se mostrou  

ineficiente. Diante desse quadro, a questão que se coloca é como superar os desafios contra a 

precarização e destruição dos arquivos que se diagnostica, mesmo diante de farto e inequívoco 

arcabouço legal existente, mesmo diante da ampliação do conhecimento arquivístico produzido 

e difundido tanto elo CONARQ, quanto pelas universidades? Como formular e implementar 

uma PMA com maiores níveis de efetividade?  

No intuito de contribuir com questões, pretende-se neste capítulo, utilizando como norte 

os referenciais teóricos abordados anteriormente, proceder a um exercício de reflexão sobre os 

requisitos necessários para a formulação e a implementação de uma PMA. Entende-se que para 

o processo de formulação de políticas públicas de arquivos faz-se necessário compreender o 

cenário no qual elas serão aplicadas, bem como entender o papel que cada ator envolvido no 

processo de formulação e implementação dessa política desempenha.  

 A Política Municipal de Arquivos (PMA) é definida nesta pesquisa como decisões 

tomadas, ações e atividades executadas pelo ente estatal municipal, a partir da adoção de um 

conjunto de princípios, diretrizes, objetivos, planos, programas, projetos, legislação, normas e 

procedimentos técnicos e administrativos, bem como a alocação de recursos humanos 

qualificados, recursos materiais e de infraestrutura, para garantir a gestão, a preservação e a 

disponibilização dos documentos, o funcionamento adequado dos arquivos públicos, com vistas 

à garantia do direito fundamental de acesso às informações públicas. 

A PMA tem como finalidade contribuir e possibilitar uma maior eficiência da gestão 

pública municipal, uma maior participação dos cidadãos na gestão pública por meio da 

publicidade, da transparência dos atos administrativos com vistas à democratização do direito 

constitucional de acesso aos documentos às informações governamentais, assim como 

assegurar a preservação do patrimônio documental e cultural do município. 
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A CF/88 e a LAR é peremptória ao determinar que a gestão de documentos é obrigação 

do Poder Público em todas as esferas, com vistas a garantir à defesa do direito de acesso às 

informações públicas com foco na promoção da cidadania. Assim, as ações da PMA devem ser 

realizadas diretamente pelo Poder Público Municipal não devendo ser delegadas a terceiros, 

como organizações sociais (OSs), empresas terceirizadas, tampouco serem entregues, à 

departamento de pesquisas de universidades, por questões de conveniência, por parte de 

gestores municipais que querem se livrar de suas responsabilidades na gestão e preservação dos 

acervos arquivísticos municipais.  

No documento que proclama a PMA, três elementos devem estar bem explicitados: os 

princípios, as diretrizes e os objetivos, que preferencialmente deverão ser pactuados por meio 

de diálogos com os atores que participarão dos processos de formulação, implementação e 

avaliação da PMA.  

 

7.1 PMA: Princípios, diretrizes e objetivos  

Os arquivos têm como tríplice função a gestão, a preservação e o acesso aos documentos 

e às informações neles registradas. É com foco nesse tripé funcional que a PMA deverá ser 

desenhada, estabelecendo-se seus princípios, seus objetivos e suas diretrizes que deverão ser 

traçadas, de modo a alcançar como resultado o gerenciamento eficiente e eficaz dos arquivos, 

o acesso às informações públicas, a proteção e a preservação do patrimônio documental do 

município.   

A seguir, destacamos princípios, diretrizes e objetivos que devem nortear uma PMA: 

Princípios: 

 Gestão de documentos, que corresponde ao conjunto de boas práticas e padrões de 

qualidade na gestão de documentos e dos arquivos com vistas à democratização do 

acesso à informação e ao controle social; 

 Valorização e preservação do patrimônio documental do município, por meio de 

ações de preservação e proteção especial de documentos de arquivos. A proteção 

dita aqui, se refere ao ato de resguardar os documentos de mau uso, adulteração e 

destruição indevida e não no sentido de restrição. 

 Universalidade, que se refere à abrangência da PMA sobre todos os documentos de 

arquivo, independentemente do seu suporte ou natureza e dos ambientes em que os 

documentos e as informações sejam produzidos e armazenados; 

 Transversalidade ou intersecção da PMA com a formulação e implementação de 

políticas públicas de diversas naturezas em nível municipal, tendo em vista que o 
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objeto da PMA é a informação de natureza arquivística, ativo fundamental a 

qualquer ação de planejamento e tomada de decisão sobre as demais políticas 

públicas; 

 Valorização e fortalecimento do APM como órgão central da PMA e dos arquivos 

produzidos e acumulados pelo Poder Público Municipal. 

 

Diretrizes: 

 Promover a integração da PMA com as demais políticas públicas municipais; 

 Alinhar a PMA às características sociais, culturais e econômicas do município e de 

sua sociedade;  

 Desenvolver metodologias e ferramentas que favoreçam a gestão, o tratamento 

técnico, a preservação e a disponibilização das informações contidas nos 

documentos de arquivo; 

 Promover a capacitação continuada nas áreas de gestão, tratamento e preservação de 

arquivos; 

 Promover o monitoramento e zelar pelo patrimônio documental do município; 

 

Objetivos: 

 Garantir o conhecimento e o respeito à legislação e normas referente à gestão, 

tratamento, preservação e acesso aos documentos;  

 Promover a melhoria nos processos de gestão e preservação de documentos, de forma 

a garantir sua autenticidade, confiabilidade, integridade e uso;  

 Estimular para que a gestão dos arquivos seja valorizada e realizada com 

competência por todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; 

 Possibilitar que cidadãos tenham acesso às informações públicas de qualidade; 

 Prevenir os arquivos de atos lesivos, como descaso, omissão e irregularidades que 

possam causar danos, inutilizar e destruir documentos, salvaguardando o patrimônio 

documental do município para a compreensão do passado, do presente da sociedade 

e com vistas à construção da memória às futuras gerações. 

Para a formulação da PMA faz-se necessário o reconhecimento da importância e da 

necessidade de sua elaboração, declaração oficial de intenções e os princípios que nortearão a 

política pública arquivística, definição da autoridade político-administrativa e demais atores 

responsável pela gestão da PMA, a elaboração de instrumentos arquivísticos que orientem as 
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ações, alocação de recursos para a infraestrutura adequada aos objetivos da política, recursos 

humanos qualificados e investimento em capacitação de pessoal. A PMA deve ser desenvolvida 

de uma maneira macro, ou seja, deve envolver políticas de gestão, de preservação e de acesso 

aos documentos, tendo como objetivo garantir o acesso às informações públicas contidas nos 

documentos de arquivo, bem como garantir a preservação e a disponibilização do patrimônio 

documental à sociedade.   

Nesse sentido, propõe-se que o processo de formulação, implementação e avaliação de 

uma PMA deva estar alicerçado em seis pilares fundantes, que são requisitos indispensáveis à 

sustentação de uma Política Pública Municipal de Arquivos, a saber: 1) O diagnóstico da 

situação arquivística; 2) O marco regulatório da PMA; 3) a Política de Gestão de Documentos; 

4) O Arquivo Público Municipal; 5) Recursos humanos qualificados e 6) Ações de Cooperação 

Arquivística.  A seguir, passaremos a descrever cada um dos seis requisitos elencados acima.  

 

7.2 Requisitos para o processo de formulação e implementação de uma Política Municipal 

de Arquivos 

 

7.2.1 Requisito 1 – O Diagnóstico da Situação Arquivística (DAS) 

 

A formulação de qualquer política pública se inicia com a elaboração de um diagnóstico 

de situação, que é um instrumento imprescindível para qualificar o ambiente e o problema em 

que se pretende intervir e direcionar as ações a serem tomadas. Para definição de uma política 

pública de arquivo, o diagnóstico da situação arquivística é a ferramenta que retratará a 

dimensão do problema arquivístico e que possibilitará conhecer a realidade existente na 

administração municipal em termos de estrutura administrativa, práticas de gestão, preservação, 

acesso aos documentos e os recursos disponíveis: infraestrutura, recursos humanos, recursos 

tecnológicos e materiais.  

Para Secchi (2017), a primeira etapa do processo de análise de política pública é a 

análise do problema, que se dá por meio da realização de um diagnóstico de situação. O 

diagnóstico de um problema público é um trabalho analítico de identificação do problema 

público, sua amplitude, intensidade, seu contexto, suas causas e consequências, e seu potencial 

de tratamento (SECHI, 2017, p. 38-39).  

Neste sentido, o diagnóstico deve ser a primeira etapa para uma intervenção arquivística 

em uma instituição, já que possibilita identificar problemas a serem solucionados ou pontos que 

necessitam ser aprimorados. O diagnóstico da situação arquivística se coloca como ferramenta 
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fundamental, sendo a primeira atividade a ser desenvolvida como base para o desenho de 

formulação e implementação da formulação da política pública de arquivos, que compreende 

as políticas de gestão, de preservação e de acesso aos documentos.  

O termo diagnóstico se refere à diagnose. A etimologia da palavra diagnose vem do 

grego diágnosis, que significa descrição ou identificação da razão do problema numa certa 

circunstância. Diagnóstico é sinônimo de: análise, pesquisa, reconhecimento, determinação, 

identificação, descrição. Diagnóstico enquanto temática perpassa várias áreas do conhecimento 

humano envolvendo as ciências da saúde, ciências exatas, ciências sociais e ciências 

documentais, como a Arquivologia.  

De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 24), diagnóstico de 

arquivos é a:  

 

análise das informações básicas (quantidade, localização, estado físico, condições de 

armazenamento, grau de crescimento, freqüência de consulta e outros) sobre os 

arquivos, a fim de implantar sistemas e estabelecer programas de transferência, 

recolhimento, microfilmagem, conservação e demais atividades. 

 

Para Luís Carlos Lopes (2014, p. 170), o diagnóstico pode ser entendido como “a 

operação de construir a imagem de uma ou mais organizações”. Ressalta ainda que é preciso 

tecer a imagem do passado e do presente das atividades da instituição, reconstruir o trâmite e 

construir o objeto da pesquisa para além de sua aparência. Assim, pode-se afirmar que o 

diagnóstico será um reflexo de uma realidade encontrada. Para Marilena Leite Paes (1997, p. 

35-36), “o diagnóstico seria, (...) uma constatação dos pontos de atrito, de falhas ou lacunas 

existentes no complexo administrativo”, enfim, das razões que impedem o funcionamento 

eficiente do arquivo. 

Os conceitos dos dois autores mencionados acima se complementam ao dizer que o 

diagnóstico deve abarcar a realidade da Instituição, incluindo-se não só os pontos negativos, 

mas também os positivos. A busca pelas falhas tem o objetivo de beneficiar a instituição, na 

medida em que possibilita subsidiar planos que possam modificar o cenário diagnosticado. 

Dessa forma, “os resultados obtidos no diagnóstico possibilitarão aos gestores interferir, de 

maneira correta para a proposição de possíveis soluções dos problemas levantados, efetivando 

e auxiliando todo o processo de gestão documental” (FERREIRA; MELO, 2008, p. 7).  

Lopes (2014, p. 166) aponta que os diagnósticos podem ser realizados a partir de duas 

óticas: visão maximalista e visão minimalista. A primeira envolve os estudos históricos, 

político-administrativos, feitos por arquivos centrais, na busca do entendimento dos elos entre 

fundos recolhidos e a evolução das estruturas e funções governamentais, as pesquisas sobre as 
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políticas arquivísticas desenvolvidas por países, a realidade de seus sistemas, os seus fracassos 

e sucessos. A segunda consiste na observação dos problemas arquivísticos das organizações, 

no estudo de caso e na procura em construir objetos de pesquisa e propostas de soluções para 

os problemas detectados. Lopes defende a visão minimalista e que é necessário investir no 

estudo de problemas específicos, de casos particulares, para chegar a questões mais gerais, 

conforme explicita: 

 

[...] Defendo aqui a idéia de que o caso contém, em estado microscópio, os problemas 

encontráveis nas situações gerais, assim como o doente é portador do exemplo da 
epidemia. O avanço dos estudos de caso são tão mais significativos para o alcance de 

novos patamares teóricos e práticos do que os estudos maximalistas. [...] (LOPES, 

2014, p. 166). 

 

Neste sentido, o diagnóstico é um método de intervenção aos problemas gerados pelas 

informações de caráter orgânico, produzidas por uma instituição e que é necessário investir no 

estudo de problemas específicos, ou seja, primeiramente realizar diagnóstico sob uma ótica 

minimalista e depois maximalista. Lopes sugere que para realizar o diagnóstico e, 

posteriormente, o prognóstico, os arquivistas precisam se apropriar de conhecimento, das 

teorias e experiências da sociologia, história, filosofia e no conhecimento tecnológico 

contemporâneo para auxiliar seus procedimentos de trabalho no que se refere ao 

armazenamento, preservação, classificação, avaliação e descrição das informações registradas, 

arquivísticas, em qualquer tipo de suporte (LOPES, 2014, p. 167). 

Lopes (2014) defende que o diagnóstico deve iniciar com a construção de uma 

sociologia e história da instituição e de sua estrutura, e sugere que o arquivista entreviste os 

colaboradores que geraram e que continuam gerando informações registradas. Um dos pontos 

de destaque de Lopes para a realização do diagnóstico de arquivos é o levantamento das 

atividades da organização e a relação dessas com o fluxo de informações. Para tanto, salienta e 

indica que a observação direta do processo global da informação da organização é essencial 

como técnica de coleta de dados nessa etapa, pois são captadas informações além das 

registradas nos documentos, subsidiando o entendimento do trâmite desses documentos na 

organização. O resultado dessa observação direta possibilita ao arquivista propor soluções 

científicas, “por se basearem no exame criterioso do problema, realizando de acordo com 

metodologias e parâmetros aceitos pelas ciências sociais aplicadas” (LOPES, 2014, p. 175-

176). Assim, estudar os documentos legais, de direção, tais como estatutos, regimentos, 

organogramas, quadro de funções e atividades servirão de apoio, mas a atenção estará voltada 

ao levantamento das atividades, que refletem a realidade da organização.  

Ressalta que a obtenção de dados a partir de entrevistas e observação direta no local é 
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crucial. Não se trata de ter apenas uma lista de datas e fatos. Necessitam-se de dados 

fundamentais da instituição, como dados sobre a criação, mudanças de funções e sobre suas 

atividades. As entrevistas são instrumentos de coletas de dados imprescindíveis para o 

arquivista quando pretende conhecer o ambiente organizacional. Conhecer a trajetória de vida 

dos colaboradores, assim como o que eles pensam sobre as dificuldades arquivísticas, auxiliará 

na elaboração de propostas cada vez mais próximas de solucionar os problemas. A realização 

de entrevistas com dirigentes para a compreensão do funcionamento das representações 

ideológicas que os seus funcionários mais graduados fazem sobre as atividades desenvolvidas 

e a sua correlação com problemas informacionais. Lopes (2014) defende que o arquivista deve 

assumir um papel pedagógico de demonstrar a existência de problemas arquivísticos e estimular 

a conscientização da necessidade da organização para implantar a gestão da informação, e não 

esperar que tal iniciativa parta por quem é leigo no assunto:  

 

Acredito que, se não houver nenhum tipo de consciência, será preciso primeiro 

despertá-la para depois começar a trabalhar. É praticamente impossível imaginar que 

se proceda a um trabalho de atualização da gestão da informação arquivística entre 

pessoas e organizações completamente alienadas e avessas a qualquer mudança. 

(LOPES, 2014, p. 174). 

 

Ao se propor realizar um diagnóstico, o arquivista deve ficar atento aos procedimentos 

metodológicos utilizados na elaboração de instrumentos adequados, de modo a coletar dados 

precisos em cada etapa do processo, para que seja possível subsidiar, se necessário, as 

proposições de ações corretivas e as intervenções. Lopes (1997) chama atenção para o fato de 

que ao buscar a metodologia apropriada para diagnosticar as condições vivenciadas pelos 

arquivos, é preciso: 

 

(...) ter critérios que ajudem a selecionar o melhor método apropriado à realidade 

pretendida, reconhecer o melhor momento para sua aplicação, enfim, é preciso estudar 

os diferentes métodos a ponto de sentir-se seguro para fazer a escolha, pois o talento 

do pesquisador consiste em adequar os métodos às necessidades dos objetos. (LOPES, 

1997, p. 45)  

 

Lopes ressalta ainda que não existe uma receita pronta para a realização de diagnósticos, 

(2014, p. 177). Assim sendo, a partir das ideias de Lopes sobre o método de diagnóstico de 

situação arquivística, apresentamos uma Checklist sobre alguns dados e algumas etapas 

consideradas essenciais, conforme quadro nº 6, a seguir:  

 

 

 

 

 

 



131 

 

QUADRO 6 - CHECKLIST PARA O DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

Checklist para o diagnóstico da situação arquivística 

1 Atividade pré-

diagnóstico 

Elaborar o desenho do formulário diagnóstico de situação arquivística;  

Elaborar roteiros de entrevistas.  

Envio de comunicações e agendamento de visitas,  

2 

Levantamento 

de dados sobre 

a identificação 
da instituição 

Realizar visita técnica ao(s) arquivo(s) para observação direta e para aplicação do 

formulário diagnóstico de situação arquivística; 
 

Realizar levantamento de dados sobre o histórico e cronologia da organização, 

missão, função, atividades e processos gerenciais e de trabalho, baseando-se no 

estudo dos documentos fundadores e representativos de mudanças ocorridas na 
instituição, a partir da pesquisa na legislação; estatuto, regimento, organograma etc; 

 

Identificar estruturas, funções e atividades e a relação destas com a produção 

documental e o fluxo das informações; 
 

Identificar se existe um APM formalizado na estrutura da organização ou não, se 

possui unidades de arquivos descentralizadas, qual o nível hierárquico e a vinculação 

do arquivo na estrutura organizacional; 

Registrar dados de identificação do arquivo, descrevendo endereço, telefone, e-mail, 

site, nome e cargo do responsável do arquivo ou pelas respostas ao formulário do 

diagnóstico; 

 

3 

Levantamento 

de dados sobre 

os recursos 
disponíveis 

Identificar os recursos humanos: dados quantitativos e qualitativos referentes ao nível 

de escolaridade e qualificação profissional, a forma de acesso aos empregos ou 

cargos, e a caracterização geral do perfil profissional; 

 

Identificar se existe infraestrutura física/imóvel destinado ao APM ou aos arquivos; 

localização, tamanho, capacidade, adequação às normas de conservação  
 

Identificar as condições ambientais, segurança, fatores de risco das instalações físicas 

do prédio, dos depósitos e dos espaços em geral; 
 

Identificar os recursos materiais disponíveis: identificar a existência de mobiliários, 
embalagens, materiais de consumo, equipamentos necessários à execução das 

atividades arquivística;  

 

Identificar os recursos tecnológicos disponíveis: quantificação dos recursos 

tecnológicos tangíveis (como computador, scanner, impressora ou outro) ou 

intangíveis (software, sistemas de gestão, aplicação virtual). 

 

4 

Levantamento 

de dados 

gerais sobre o 

acervo 

Levantar a quantificação geral do acervo e sua respectiva localização;  

Identificar a caracterização geral do tipo de acervo e sua data-limite;  

Levantamento das tipologias documentais;  

Identificar o estágio de organização dos documentos e o tipo de ordenação dos 

documentos; 
 

Identificar as condições de condicionamento e armazenamento dos documentos e o 

estado de conservação dos documentos;  
 

Identificar se existe algum instrumento que auxilie na recuperação da 

informação/documento. 
 

Tirar fotos do Estado do acervo e das instalações (se possível.)  

5 

Levantamento 

de dados à 

situação da 

gestão de 
documentos 

Mapear e avaliar os instrumentos básicos de gestão de documentos existentes como: 

Plano de Classificação, tabela de temporalidade e manual de procedimentos; 
 

Averiguar a existência de Comissão(ões) de Avaliação de Documentos e Acesso;  

Identificar a existência de sistema informatizado de gestão de documentos.  

6 
Conclusões 

gerais do 

diagnóstico 

Análise dos dados coletados;  

Preparar o relatório do diagnóstico da situação arquivística descrevendo a realidade 

arquivística organizacional encontrada e propor soluções. 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Lopes (2014, p. 193) afirma que não se deve ficar no campo das problemáticas, 



132 

 

destacando as eternas dificuldades, e afirma que é preciso avançar no campo das soluções.  

A realização de diagnósticos da situação arquivística mais completos e consistentes 

sobre as realidades locais é a ferramenta para se obter dados que possam subsidiar a análise dos 

problemas arquivísticos que atingem os municípios, bem como estudar as condições e 

capacidades disponíveis nos municípios para enfrentar esses problemas, e propor ações e 

possíveis medidas que podem ser adotadas para que a garantia do pleno direito de acesso às 

informações públicas se torne uma realidade. 

O diagnóstico da situação arquivística fornece os elementos para a formulação e a 

implementação das políticas públicas de arquivo em âmbito municipal, pois os diagnósticos 

revelarão como os problemas se manifestam de acordo com as peculiaridades em cada 

município e possibilitarão estabelecer prioridades que vão permitir mobilizar forças locais e 

regionais para a ação, fomentando a articulação e cooperação entre o ente estatal municipal e a 

sociedade civil em torno da melhoria das condições do acesso à informação.  

Além disso, sucessivos ciclos de diagnóstico da situação arquivística poderão ser 

realizados em períodos de tempos, permitindo, desta forma, o monitoramento permanente da 

evolução (positiva ou negativa) da realidade local e a avaliação do impacto, da eficácia e da 

efetividade das ações empreendidas pela PMA.  

 

7.2.2 Requisito 2 – Edição de um marco regulatório da Política Municipal de Arquivos (PMA) 

 

A promulgação do marco regulatório da PMA é essencial para formalizar, dar legalidade 

e publicidade à existência da PMA, bem como estabelecer regras e padrões e do alcance de suas 

ações junto aos órgãos que compõem a estrutura organizacional do poder público municipal e 

à sociedade como um todo.  

A legislação é um dos elementos fundantes de uma PMA e deve ser o ponto de partida 

para a sua implementação, na medida em que a administração pública, por princípio, rege-se 

pela legalidade. Portanto, a PMA deve ser um ato formal emanado pelo Poder Público 

Municipal, o qual deve identificar e explicitar com clareza os princípios norteadores, as 

diretrizes e os objetivos que nortearão a PMA. 

De acordo com o art. 21 da Lei de arquivos brasileira e do art. 1º da Resolução nº 27, de 

16 de junho de 2008, do CONARQ, a proposta do instrumento legal deve ser escrita na forma 

de um projeto de lei específico, conforme transcrito a seguir: 

 

O Poder Público, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverá, 

por meio de lei específica de arquivos, definir os critérios de organização sistêmica da 
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gestão arquivística de documentos públicos e dos serviços arquivísticos 

governamentais, bem como a criação e a vinculação do Arquivo Público e os 

mecanismos de difusão e acesso aos registros públicos, em conformidade com o art. 

21, da Lei Federal de Arquivos nº 8.159, de 1991. (CONARQ, 2008, art. 1º). 

 

O projeto de lei poderá ser de iniciativa do Poder Executivo, devendo ser apresentado à 

Câmara Municipal para protocolamento, tramitação, debate, análise das comissões existentes 

na Câmara referentes aos aspectos de legalidade, temas e recursos públicos exigidos. A 

elaboração do marco regulatório da PMA deve levar em conta a legislação nacional arquivística 

e a correlata existente, bem como o contexto jurídico-administrativo a qual está inserida. O 

marco regulatório da PMA deverá estar em sintonia com as normas gerais da PNA, bem como 

em harmonia com as ações que são emanadas do CONARQ, sendo, neste sentido, a PMA 

importante braço para o fortalecimento da PNA. 

O marco regulatório da PMA deve expressar claramente: O que é a PMA? O que faz? 

Por que faz? Quem faz o quê? Para quem faz? Que diferença faz? Quais são seus princípios 

norteadores, seus objetivos, suas diretrizes e quais programas e planos que orientarão as ações 

de gestão, preservação e acesso aos documentos e informações produzidas no âmbito 

municipal? Todas essas questões, devem fazer parte do marco regulatório. 

O marco regulatório deve explicitar que a PMA está a serviço do ente estatal municipal 

e não ao sabor de um governo ou outro, exposta às descontinuidades de ações administrativas 

e políticas que surgem a cada nova eleição. A PMA é um processo de planejamento que define 

uma visão de longo prazo que não deve estar presa a períodos de governos e sim deve estar 

orientada para alcançar objetivos prioritários fixados pelo poder público municipal e 

amplamente publicizado e discutido. Por isso, o texto da minuta do marco regulatório da PMA 

deve ser publicizado o quanto antes possível, ou seja, no seu texto embrionário, por meio de 

consultas e audiências públicas, com vistas a favorecer o diálogo democrático e participativo 

com os atores interessados (executivo e legislativo municipal, sociedade civil, universidades, 

sociedade local, grupos e demais cidadãos) interessados em fazer sugestões ao documento da 

PMA, com vistas a mitigar a assimetria de informação, bem como, para embasar e legitimar a 

tomada de decisão sobre a PMA.  

A literatura sobre políticas públicas deixa claro que legislação não é sinônimo de 

políticas públicas, bem como a legislação por si só não é elemento garantidor para a plena 

efetividade de qualquer política pública, pois conforme afirma Teixeira (2002, p. 2), “políticas 

públicas são políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, 

programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem 

aplicações de recursos públicos”. Nessa linha de raciocínio, Couture (1998) defende que a 
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legislação arquivística é essencial e encontra-se no “coração do arquivo”, é a sua base jurídica. 

Alerta, entretanto, que a simples existência de uma lei não é tudo, ela deve ser parte de uma 

política de arquivos cujos componentes são uma legislação e sua regulamentação, os recursos 

(humanos, materiais e financeiros) e um programa de intervenção. Ainda nessa mesma linha de 

raciocínio, Indolfo (2015, p. 11) afirma que políticas arquivísticas “não são produtos ou 

consequências da entrada em vigor de um ato legal ou normativo; elas são frutos de vontades, 

decisões e recursos que envolvem a presença e atuação do Estado e da sociedade”. 

Ressalta-se que no texto do marco regulatório da PMA, o qual designa as 

responsabilidades dos atores que a integram, deve ser fixado que o APM é o órgão central 

responsável pela gestão, preservação, custódia e acesso aos documentos municipais, bem como 

deve explicitar o papel do Arquivista como ator fundamental no processo de implementação da 

PMA e responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento dos serviços executados pelo APM. 

O marco regulatório deve fixar a necessidade de alocação de recursos como 

infraestrutura física (APM), recursos humanos qualificados (arquivista e equipe 

multidisciplinar), e outros recursos materiais para a implementação e a manutenção das 

políticas arquivísticas voltadas à gestão, guarda, armazenamento, preservação e acesso aos 

documentos e informações públicas. 

 

7.2.3 Requisito 3 - O Arquivo Público Municipal (APM)  

 

O APM é um órgão indispensável para dar cumprimento às determinações 

constitucionais 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, bem como nas 

determinações previstas na Lei nº 8.159/1991 (Lei de Arquivos brasileira), na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, na Lei complementar nº 101/2000, e na Lei nº 12.527/2011(Lei de 

Acesso à Informação brasileira), uma vez que o APM tem como principais funções a gestão, a 

preservação e o acesso aos documentos e às informações produzidas em toda Administração 

Pública Municipal.  

De acordo com o art. 12, do Decreto 4.073, de 2002, que regulamentou a Lei 8.159, de 

1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos, os Arquivos Municipais são partes 

integrantes do SINAR e possuem a responsabilidade de implementar a PNA em seu  âmbito de 

atuação, visando a gestão, a preservação e o acesso aos documentos de arquivos produzidos na 

esfera municipal.  

Tendo em vista o aspecto tridimensional do federalismo brasileiro (União, Estados e 
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Municípios) e considerando ser o Brasil um país de dimensão continental, com uma volumosa 

malha municipal de 5.570 municípios, torna-se evidente a importância dos arquivos públicos 

municipais para consolidação da PNA. Em face do que estabelece a CF/88 - a lei maior do país 

e a abundante legislação afeta às temáticas de gestão, preservação e acesso aos documentos e 

informações, é preciso deixar claro que o Arquivo Público Municipal é uma obrigação do Poder 

Público municipal e não uma questão de vontade de um ou outro governo.  

O CONARQ (2014) dispõe que:  

 

o arquivo público municipal 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, observado o disposto na Constituição Federal, em 

conformidade com a Lei de Arquivos e com a Lei de Acesso à Informação. 
(CONARQ, 2014, p. 4). 

 

O CONARQ (2014) destaca ainda que:  

 
os principais dispositivos legais que representam a base do funcionamento do APM 

são, naturalmente, o ato de criação – lei municipal que cria o APM – e o regimento, 

no qual serão estabelecidos os propósitos, os objetivos, o papel, a composição e a 

estrutura organizacional do APM. Nos referidos dispositivos legais de criação, a 

estrutura organizacional, competências e atribuições devem estar sempre de acordo 

com o porte do município, ou seja, devem ser condizentes com um número reduzido 

de unidades administrativas/órgãos ou, ao contrário, com uma estrutura mais ampla 

para atender às complexidades de suas funções e atividades administrativas e 

finalísticas. (CONARQ, 2014, p. 5). 

 

Como já dito anteriormente, é importante se instituir no marco regulatório – documento 

de oficialização da PMA – que o APM é o órgão que desempenha um papel central na 

implementação da PMA, definindo suas responsabilidades e suas competências no texto da 

PMA.  

O APM é aqui definido como órgão responsável por normatizar, acompanhar e fiscalizar 

a gestão de documentos, com vistas a garantir a sua autenticidade, integridade, confiabilidade, 

bem como proceder ao recolhimento, ao tratamento, a custódia e a preservação de documentos, 

em qualquer suporte, formato ou ambiente em que são produzidos, recebidos e acumulados no 

âmbito dos órgãos e entidades do Poder Público Municipal, com vistas a promover a divulgação 

e o acesso ao patrimônio documental do município.  

O APM é um serviço de informação especializado e estratégico que detém valioso ativo 

que é a informação arquivística, essencial para qualquer ação ou tomada de decisão e para 

garantia de deveres e direitos. Sua  missão é promover o acesso aos documentos e informações 

e a transparência pública da administração municipal.  

A teoria arquivística estabelece que os arquivos são criados no decurso de funções e 
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atividades da administração. Esta reflexão é importante, pois, muito embora a vinculação 

administrativa do APM não seja um fator altamente decisivo para o sucesso de sua projeção 

enquanto órgão central e autoridade arquivística responsável pela PMA para todo o município, 

a vinculação administrativa é uma questão substancial para um posicionamento estratégico do 

APM na estrutura hierárquica organizacional.  

O APM por ser um órgão híbrido, com múltiplas facetas, com e a missão de servir 

primeiramente como apoio à administração e gestão do Estado, mas também servir à cidadania 

e à historiografia, pois com o passar do tempo também adquire funções de instituições culturais, 

voltadas à pesquisa histórica.  

O APM detém um dos maiores patrimônio de toda e qualquer instituição – a informação. 

E, por sua singularidade, por sua polivalência, deve estar posicionado em uma secretaria que 

exerça uma função estratégica de gestão, de planejamento e articulação com todas as demais 

secretarias da prefeitura, sendo fundamental gozar de um posicionamento adequado na estrutura 

administrativa da prefeitura que seja compatível com a sua função de órgão singular e 

estratégico, para que possa cumprir suas funções como autoridade arquivística com êxito.  

O Manual do Prefeito, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM 

(2016, p. 45-51) explicita que o prefeito, na função política, atua como porta-voz dos interesses 

municipais junto à Câmara, às demais esferas de Governo e a outros setores, exerce a liderança 

política e institucional para reunir esforços para a implementação do desenvolvimento local, 

representa legalmente o município, em todas as circunstâncias e atos de caráter legal ou 

administrativo, nas relações com as demais esferas de Governo ou no plano social, apresenta 

projetos de leis à Câmara Municipal, sanciona, promulga, faz publicar e veta leis, negocia 

convênios, contratos, etc.  

Na função executiva compete ao prefeito o planejamento e a formulação de políticas 

públicas, definindo objetivos, diretrizes, planos, determinação de métodos e gestão de processos 

de trabalho, a organização dos recursos necessários ao bom desempenho das ações da 

Prefeitura, orientação por meio de atos administrativos (decretos e ordens de serviços etc.) e 

articulação das ações da prefeitura com agentes públicos internos e externos à prefeitura, 

controle e a verificação do cumprimento das orientações e o alcance dos resultados desejados. 

 Na função administrativa, cumpre ao prefeito a publicação de atos oficiais (decretos, 

portarias etc.); execução das leis, decretos, ordens de serviços e demais atos; imposição de 

penalidades; arrecadação e guarda da receita; desapropriação; despacho de petições e expedição 

de certidões; prestação de contas; delegação de autoridade, mobilizar recursos, governamentais 

para concretizar projetos; e obter colaboração, apoios e parcerias de variados tipos para colocar 
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em prática ações de desenvolvimento do Município, além de outros. Também é de 

responsabilidade do prefeito, a administração do patrimônio público, incluindo neste o 

patrimônio documental, devendo zelar por sua preservação e proteção.  

Assim, advoga-se nesta pesquisa que o APM seja vinculado diretamente ao Gabinete do 

prefeito, junto a cúpula dos órgãos que fazem parte de um gabinete de governança, na medida 

em que o prefeito é o chefe do Poder Executivo que representa o mais alto nível da escala 

hierárquica na estrutura organizacional da prefeitura, o qual desempenha funções estratégicas 

do ponto de vista político, legal, administrativo e executivo. A figura 3 sugere o melhor 

posicionamento na estrutura da prefeitura: 

 

FIGURA 3 – POSICIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL NA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 

Posicionamento do Arquivo Público na estrutura administrativa da Prefeitura
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Agricultura e 

abastecimento

Secretaria Municipal de 
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Planejamento
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Secretaria de Obras ,  
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Secretaria Municipal de 
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Prefeitura 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O APM deverá estabelecer a abrangência de sua atuação, se custodiará apenas os 

documentos do Poder Executivo ou se por meio de convênio estabelecerá cooperação com o 

Poder Legislativo. Essa parceria pode ser bem interessante do ponto de vista da otimização de 

recursos, além da vantagem de que toda a documentação dos dois poderes do município estaria 

reunida sob os cuidados do APM. Entretanto, tal iniciativa deve ser objeto de minucioso 
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convênio, já que ambos são poderes dotados de autonomia, constituindo cada um, fundo 

próprio. 

O APM cumpre uma tríade de funções que é a gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos e informações produzidos em âmbito municipal, com vistas a atender a um triplo 

papel dos arquivos  que o de servir à administração, servir à cidadania e servir à cultura. Para 

tanto, uma das principais funções do APM é promover a gestão, o recolhimento, o tratamento 

técnico, o armazenamento, a custódia, a preservação e o acesso aos documentos e informações 

públicas. Neste sentido, é requisito fundamental que o Poder Público tenha uma edificação 

própria, em local de fácil acesso e condições apropriados, para abrigar o APM e o patrimônio 

documental do município que é um bem público, pertencente a toda sociedade e para atender 

as demandas de informação tanto por parte da Administração como dos cidadãos. 

A dispersão de conjuntos documentais que já cumpriram sua finalidade nos arquivos 

correntes das diversas secretarias, órgãos e entidades da administração municipal, apresenta 

desvantagens, pois podem colocar em risco a integridade do patrimônio documental do 

município sujeitando-o ao extravio, mutilação ou destruição indiscriminada, além do que a 

dispersão documental dificulta a vida do cidadão, onerando-o logisticamente na busca aos 

documentos e ao acesso às informações neles contidas. 

Assim, o APM deve possuir uma infraestrutura física adequada para o recolhimento, 

tratamento, guarda, armazenamento, preservação e acesso aos documentos de acordo com as 

normas e padrões arquivísticos em vigor. Preferencialmente, uma edificação planejada e 

construída para ser um Arquivo Público que ofereça melhores opções para a utilização 

funcional dos espaços, uma vez que de acordo com o CONARQ (2000) adaptações e reformas 

de edificações já existentes para uso como prédios de arquivos podem se tornar muito 

dispendiosas a médio e longo prazo, por questões de funcionalidade, sendo recomendado que 

seja feito previamente um estudo minucioso da relação custo e benefício (CONARQ, 2000, p. 

7). 

O planejamento para a construção ou adaptação da edificação do APM deve levar em 

conta a estrutura da prefeitura, o volume do acervo e prever espaços para atendimento aos 

usuários, tais como: prestação de serviços, atividades de pesquisa e ações educativas e culturais. 

Portanto, deve se planejar áreas específicas reservadas ao trabalho técnico, áreas de depósitos 

totalmente vedada ao público e área administrativa.  

O APM pode ter espaços destinados à guarda de arquivos intermediários, que são 

construções simples, sem deixar e ser instalações arejadas, higiênicas e seguras, e também deve 

contar com espaços para atender a guarda de arquivos permanentes, que requer critérios de 
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guarda mais específicos, como depósito com condições climáticas e com segurança especial.  

De acordo com o CONARQ (2000), a área destinada aos depósitos deve ocupar em torno de 

60% da área construída. Da área restante, 15% deverão ser destinadas aos trabalhos técnicos e 

administrativos e 25% para o público (CONARQ, 2000, p. 9). Sabe-se que atualmente a 

quantidade de documentos de arquivos em suporte físico vem diminuindo, entretanto, é preciso 

pensar no armazenamento de outros materiais. As necessidades específicas para a consulta, 

guarda e preservação desses documentos devem ser consideradas no planejamento do edifício.  

É indispensável que não haja circulação de público externo pelas áreas de depósito e de 

trabalho do APM. Os depósitos precisam ficar isolados do restante das atividades do edifício, 

separados entre si e do restante do prédio por paredes, pisos e portas corta-fogo. Em relação à 

construção do prédio de arquivo, é importante pensar nas vantagens e desvantagens da 

horizontalidade e verticalidade da construção.  

No caso de se optar por um projeto de construção de uma edificação no sentido 

horizontal, os depósitos podem ser construídos em um ou vários blocos, separados das demais 

áreas ou localizados abaixo destas.  No sentido vertical, eles deveriam ficar nos andares mais 

baixos. Os andares inferiores devem ser preferidos para os depósitos e os superiores para as 

salas de trabalho e de consulta. As áreas superiores oferecem mais silêncio para o trabalho.  

Com essa distribuição, os depósitos ficam protegidos contra eventuais problemas com 

o telhado, como goteiras e exposição excessiva ao calor, natural ou artificial, por exemplo, e 

ainda em casos de emergências com fogo ou água, a retirada dos documentos localizados em 

andares mais baixos pode ser facilitada. O andar térreo é ainda mais adequado à recepção de 

documentos, com áreas especiais para a triagem, higienização e desinfestação dos documentos. 

Para mitigar gastos com os recurso de manutenção, é recomendado que no projeto 

arquitetônico do APM seja realizado a análise com a consultoria especializada na utilização de 

medidas sustentáveis com baixo impacto ambiental e de economia energética, como por 

exemplo: isolamento térmico do edifício, sistemas de controle de alta exposição ao sol, 

incorporação de energias renováveis, técnicas naturais de ventilação/refrigeração, iluminação 

natural, iluminação artificial de baixo consumo de energia e economia de consumo de água  

O projeto arquitetônico deverá levar em consideração as condições e dimensões do 

terreno, os regulamentos e tradições, as condições climáticas e outras características locais, o 

fluxo de trabalho e de atendimento ao público; e as características físicas, formatos dos 

documentos, volume do acervo e expectativa de crescimento. 

O projeto arquitetônico para a construção ou a reforma de adaptação do imóvel onde 

funcionará o APM deve observar algumas condições mínimas, a fim de que se possa tirar do 
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local o máximo de vantagens, com vistas a preservar e dar acesso aos diferentes tipos de 

materiais que constituem os acervos documentais e o desenvolvimento de suas funções como 

um todo, conforme recomendações elencadas na checklist constante do quadro 7. 

 
QUADRO 7 - CHECKLIST COM RECOMENDAÇÕES MÍNIMAS A SEREM OBSERVADAS NO 

IMÓVEL QUE ABRIGARÁ O APM 

Checklist com recomendações mínimas a serem observadas no imóvel que abrigará o APM 

Recomendado para o prédio do APM NÃO recomendado para o prédio do APM  

Realizar estudos geotécnicos sobre as 

condições do terreno e verificar se o solo do 

terreno é seco, firme, com leve inclinação, bem 

arejado, com boa insolação, livre de risco de 

inundação, deslizamentos e infestações de 

térmitas.  

Não deve ser construído em terrenos muito acidentados, 

em ruas estreitas, sinuosas e em subterrâneo, pelas 

condições de umidade e por gera riscos relacionados a 

infiltrações e infestações de térmitas e elevar os custos 

de manutenção e os custos de ar condicionado. 

 

Verificar a regulamentação urbanística. Não deve o terreno destinado à construção de um 

edifício para arquivo possuir nenhum impedimento legal 

para o uso do mesmo. 

 

Verificar as condições climáticas da região 

para poder definir os sistemas construtivos. 

Não deve ser construído em áreas de fortes ventos, 

ventos salinos e tempestades com resíduos arenosos. 

 

Verificar facilidades de acesso e comunicação.  Não deve ser construído em locais de difícil acesso do 

núcleo urbano e de transportes públicos de modo a 

dificultar o acesso dos cidadãos ao APM, devendo o 
prédio ser dotado de acessibilidade a qualquer cidadão. 

 

Utilização de materiais e processos 

construtivos que garantam a durabilidade do 

prédio, suas instalações e espaços, e facilitar a 

sua manutenção e conservação. 

Não deve ter proximidade com o mar, zonas pantanosas, 

rios ou locais sujeitos a inundação, com linhas de alta 

tensão, entrepostos de materiais inflamáveis e 

explosivos; usinas químicas, elétricas, nucleares e 

indústrias que liberam poluentes, terminais de tráfego 

aéreo e terrestre, e áreas de intenso tráfego sujeitas à 

trepidação, ruído e poluição. 

 

Verificar a segurança, proteção contra 

sinistros, atos de roubo e vandalismo. 

Projetar escadas e elevadores diferenciados para o 

público, diferentes daqueles destinados aos 

funcionários. 

 

Verificar se os materiais de construção, de 

acabamento e de equipamentos obedecem a 

especificações de segurança contra acidentes, 
agressão ambiental ou biológica e se possuem 

ação retardadora de calor e de chamas.  

Não devem ser utilizados materiais inflamáveis na 

construção ou reforma do prédio do Arquivo.  

 

Prever proteção contra desastre por água.  Não devem existir tubulações de água ou de outros 

líquidos no interior dos depósitos, com exceção 

daquelas destinadas aos aspersores automáticos para a 

extinção de fogo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de E-ARQ Brasil, 2011, p.19-20 

 

O arquivo público municipal deverá ser dotado de mobiliário e equipamentos usuais, e 

como requisito fundamental deverá ser dotado de recursos humanos qualificados para gerenciar 

o APM, tanto do ponto de vista logístico relacionado com a manutenção da infraestrutura 

predial, realizando periodicamente diagnóstico da situação e para gerenciar o APM como órgão 

central da PMA. 
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7.2.4 Requisito 4 – Recursos Humanos Qualificados – O papel do Arquivista 

 

A Administração Pública Municipal desempenha as suas funções e as atividades por 

meio do aparelho administrativo constituído por departamentos, serviços, autarquias, fundações 

e empresas estatais, serviços etc., cuja configuração se orienta segundo as necessidades de 

oferta de bens e serviços públicos, de acordo com cada município. Todos esses órgãos, por 

questões legais e administrativas, registram suas funções e atividades em documentos de 

arquivo, e que, por sua vez, geram diversos conjuntos de documentos. E para dar conta de 

gerenciar corretamente um vasto conjunto de documentos, em tamanho e em diversidade 

tipológica, resultante de funções e atividades complexas exercidas pela administração 

municipal, é fundamental a presença do Arquivista – profissional de nível superior graduado 

em Arquivologia.  

O Arquivista tem, por formação, a habilidade gerencial e administrativa para intervir no 

gerenciamento dos arquivos produzidos pela prefeitura, sendo este profissional essencial para 

a melhoria da eficiência e para assumir a responsabilidade da administração municipal. 

A profissão de Arquivista foi instituída, legalmente no Brasil, há mais de quatro décadas 

pela Lei Federal nº 6.546, de 4 de julho de 1978, que em seu artigo 2º estabelece as seguintes 

atribuições para este profissional:  

 

Art. 2º - São atribuições dos Arquivistas: 
I - planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; 

II - planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e 

informativo; 

III - planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das espécies 

documentais e participação no planejamento de novos documentos e controle de 

multicópias; 

IV - planejamento, organização e direção de serviços ou centro de documentação e 

informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos; 

V - planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem aplicada aos 

arquivos; 

VI - orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos; 

VII - orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos; 
VIII - orientação da avaliação e seleção de documentos para fins de preservação; 

IX - promoção de medidas necessárias à conservação de documentos; 

X - elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos arquivísticos; 

XI - assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa; 

XII - desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente importantes. 

 

Portanto, o arquivista é dotado de conhecimentos para planejar, gerenciar, preservar e 

garantir o acesso aos documentos e às informações neles registradas em todas as fases dos 

arquivos, e capacitado para atuar em todas as etapas do ciclo de vida dos documentos, ou seja, 

no planejamento da produção, recepção, classificação, utilização de processos adequados de 

reprodução, controle da tramitação, arquivamento, armazenamento, avaliação até a destinação 
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final - guarda permanente ou eliminação de documentos desprovidos de valor. Em relação às 

qualificações mencionadas, o CONARQ faz o seguinte destaque sobre o perfil do arquivista:  

 

O Arquivista é o profissional de nível superior, graduado em Arquivologia, que possui 

a formação adequada para exercer diversas funções em diferentes contextos do fluxo 

informacional, ligadas à gestão, ao tratamento técnico dos documentos, qualquer que 
seja a natureza, o formato ou suporte material, em todas as fases de seu ciclo vital. 

Cabe ao arquivista desenvolver uma administração eficaz e eficiente do patrimônio 

documental informacional da instituição. (CONARQ, 2014, p. 50). 

 

O CONARQ (2014) destaca ainda que os recursos humanos especializados são recursos 

fundamentais e afirma que o Arquivista desempenha um papel de protagonista no processo de 

gestão de documentos e informações e nos arquivos públicos municipais, conforme registra:  

 

[...] Da mesma forma que os hospitais precisam dos médicos, as escolas dos 

professores, as construtoras dos engenheiros e arquitetos, o profissional habilitado a 

desempenhar as atividades específicas de gerenciamento da documentação e 
informação é o arquivista. 

[...] o Arquivista é o profissional de nível superior, graduado em Arquivologia, que 

possui a formação adequada para exercer diversas funções em diferentes contextos do 

fluxo informacional, ligadas à gestão, ao tratamento técnico dos documentos, qualquer 

que seja a natureza, o formato ou suporte material, em todas as fases de seu ciclo vital. 

Cabe ao arquivista desenvolver uma administração eficaz e eficiente do patrimônio 

documental informacional da instituição. (CONARQ, 2014, p. 50). 

 

A complexidade das funções da classificação, avaliação e descrição de documentos, 

sendo esse trio de funções o coração das práticas arquivísticas e que vão dar suporte a todas as 

demais funções arquivísticas, que, por sua vez, requer conhecimento específico para que tais 

funções sejam realizadas com responsabilidade e em conformidade com os princípios 

arquivísticos. Assim sendo, o papel do Arquivista é de grande relevância para o êxito dos 

programas de gestão, preservação e acesso aos documentos e informações no âmbito da 

administração municipal. 

Sousa (2006, p. 14) afirma que não se pode falar de políticas públicas de arquivo sem a 

presença do profissional de arquivo. Portanto, o Arquivista é o ator fundamental para atuar em 

todas as etapas do processo de formulação e implementação da PMA, pois sua capacidade o 

credencia para atuar na execução das atividades de gestão, de preservação e de acesso aos 

documentos, sendo este profissional indispensável para a gestão, a desburocratização, a 

publicidade, a transparência e acesso às informações públicas municipais. 

A Declaração Universal sobre os Arquivos, aprovada na assembleia geral do Conselho 

Internacional de Arquivos realizada em 17 de setembro de 2010, durante a 42ª CITRA, em 

Oslo, e na 36ª sessão da Conferência Geral da UNESCO, em 10 de novembro de 2011, 

reconhece o papel do Arquivista como: “profissionais qualificados, com formação inicial e 

contínua, ao serviço da sociedade, apoiando o processo de produção dos documentos, a sua 
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avaliação, seleção e conservação, e a respectiva disponibilização”. 

A ausência do Arquivista à frente das atividades e supervisão da gestão e preservação 

de documentos e arquivos nas prefeituras dos municípios impacta sobremaneira na qualidade e 

na geração e preservação de espólios informacionais de qualidade, bem como na prestação dos 

serviços de informação. Além disso, a ausência do Arquivista pode significar patrimônio 

documental do município em risco, quer pela inexistência de procedimentos de gestão 

arquivística baseados em conhecimento e critérios técnicos, quer por práticas equivocadas e 

sem critério técnico, pois uma classificação de documentos mal feita pode significar informação 

não recuperável de forma ágil e eficaz. Um processo de avaliação de documentos realizado sem 

estar amparado em critérios técnicos e de legalidade, sem uma de análise rigorosa do contexto 

institucional e documental pode significar a eliminação de documentos importantes, o que seria 

uma perda irrecuperável para a administração pública e para toda a sociedade. Neste sentido, é 

imprescindível que o Arquivista passe a integrar os quadros de servidores da administração 

municipal. 

No Brasil, há mais de quatro décadas formam-se Arquivistas graduados em 

universidades federais e estaduais. São ao todo 16 cursos universitários, contudo, observa-se 

que, excetuando a esfera federal, o grau de absorção de Arquivistas nas esferas estadual e 

principalmente municipal tem sido muito reduzido, sendo necessária uma maior e melhor 

divulgação desta profissão, de modo a difundir de forma mais amplamente possível, para a 

sociedade e as instituições em geral, a importância do Arquivista. Nessa linha, Bellotto (2004) 

ressalta que: 

[...] é fundamental e indispensável que este papel seja compreendido a partir do 

interior das próprias entidades onde o arquivista atua como gestor da informação, seja 

esta tomada como instrumento da administração e do direito, ou como testemunho da 

história e do exercício da cidadania [...] Do arquivista depende a eficácia da 

recuperação da informação: sua uniformidade, ritmo, integridade, dinamismo de 

acesso, pertinência e precisão nas buscas, porque terá havido precisão na 

classificação, na avaliação e descrição. Sua atuação pode e muito influir no processo 

decisório das organizações e nas conclusões a que chegam os historiadores a respeito 

da evolução e identidade da sociedade. Com esta constatação, consolida-se um novo 

e importante papel para o Arquivista: o de atuar no que se convencionou chamar de 

“informação estratégica”, isto é, a informação requerida pelos administradores de uma 
organização para definir decisões. [...] Outro não é o papel do arquivista na sociedade 

contemporânea senão o de colaborar para que os fluxos informacionais na área de 

ação arquivística se possa dar de forma plena e mais satisfatória possível dentro desta 

sociedade, toda ela beneficiária de seus arquivos e de seus arquivistas. (BELLOTTO, 

2003, p. 5-6). 

 

É importante que o Arquivista passe a ocupar lugar na direção e na gerência de arquivos 

públicos, conforme preconiza a Lei Federal nº 6.546, e não se trata aqui de nenhuma forma de 

corporativismo e muito menos de estabelecer a ideia de que o trabalho nos arquivos seja 
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exclusivamente do profissional Arquivista, pois se sabe muito bem que os arquivos, por 

possuírem múltiplas facetas e sentidos, devem contar, além do profissional Arquivista, com 

uma equipe de profissionais de perfil interdisciplinar para colaborar em suas atividades meio e 

atividades finalísticas, como administradores, especialistas em tecnologias da informação, 

historiadores, além de outros conforme a realidade, tipologia e tamanho do acervo. Mas, não se 

pode admitir que o Arquivista continue a não ser um profissional central em um Arquivo 

Público e, neste sentido, que o APM deve ter em seu quadro de pessoal o Arquivista, que é o 

profissional capacitado para desenvolver uma gestão de documentos integral e eficiente.  

Nas prefeituras dos municípios fluminenses de médio porte, escopo desta pesquisa, onde 

a quantidade de órgãos e entidades que compõe a estrutura administrativa é proporcional à sua 

complexidade de funções e atividades, é fundamental que a Prefeitura tenha ao menos 1(um) 

Arquivista integrando o quadro de servidores permanentes da Administração Pública 

Municipal, admitido de acordo com os dispositivos legais em vigor. No caso do Rio de Janeiro 

é um estado privilegiado em termos de conhecimento arquivístico, pois além de possuir 

Arquivos Públicos de referência, é também beneficiado com duas Universidades Federais 

mantenedoras de curso superior de Arquivologia, a saber: a Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), que há mais de quatro 

décadas formam Arquivistas.  

O Arquivista à frente do APM atuará como agente interlocutor entre todos os órgãos e 

entidades que integram a estrutura da prefeitura para prestar assessoria e orientação técnica 

especializada e supervisão das atividades de gestão e organização nos arquivos correntes da 

prefeitura, bem como atuará como agente multiplicador e disseminador de conhecimento 

arquivístico, realizando programas de capacitação contínua, por meio do treinamento de 

servidores que desenvolvam atividades de arquivos, de modo a conscientizá-los sobre o dever 

que cada servidor da administração pública tem na proteção dos arquivos, assim como para 

capacitá-los em matéria de gestão, preservação e acesso aos documentos de arquivo, sistemas 

de informação, acesso à informação, à cultura de transparência, entre outros. Além de atuar no 

âmbito do município ao qual pertence como servidor, pode também colaborar com os 

municípios de pequenos portes limítrofes ao seu e que não disponham de arquivistas em seus 

quadros de servidores, estabelecendo com estes municípios importante ação de cooperação e 

assistência técnica. 

O Arquivista deve estimular o estabelecimento de parceria e cooperação com os atores 

da PMA, na busca das melhores práticas para a gestão, preservação e acesso aos documentos, 

como por exemplo: propor a parceria e acordos de cooperação com Universidades, com vistas 
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a desenvolver programas e ações conjuntas para a transferência de conhecimentos, 

metodologias e tecnologias relacionadas com questões arquivísticas mais ou menos complexas 

ou a realização de forças tarefas, como por exemplo, o tratamento de acervos, elaboração de 

instrumentos de pesquisas, tecnologia da informação, elaboração de sistemas informatizados de 

gestão de documentos, entre outras práticas técnicas arquivísticas que sirvam ao mesmo tempo 

como laboratório para alunos de graduação. 

O Arquivista deve ser um agente de interlocução e de aproximação entre a administração 

pública e os cidadãos que habitam, transitam e dialogam na esfera municipal, bem como 

estimular a sensibilização da sociedade sobre a importância das informações públicas contidas 

nos documentos de arquivos, a importância do APM como um serviço de informação e 

instrumento de garantias de direitos e para a melhoria da gestão e governança pública, e como 

mecanismo de controle e participação social. Para alcançar esse reconhecimento por parte da 

sociedade, o Arquivista pode realizar programas de difusão, ações educativas e culturais, por 

meio de palestras, encontros e evento para a comunidade do município, de forma a fazer o 

marketing arquivístico do APM.  

Isto posto, entendemos que o Arquivista é imprescindível para estimular a sensibilização 

dos atores, elaborar propostas de pautas e influenciar que estas entrem na agenda pública, sendo, 

desta forma, o ator protagonista em todo o processo de formulação, implementação, 

acompanhamento e avaliação da PMA e para o seu bom funcionamento. 

 

7.2.5 Requisito 5 - Formulação e implementação da Política de Gestão de Documentos (PGD) 

 

Diante de tudo o que já foi exposto, naturaliza-se a formulação e a implementação de 

uma política de gestão de documentos com o objetivo de produzir, gerenciar, manter e preservar 

documentos confiáveis, autênticos, acessíveis e compreensíveis, de maneira a apoiar as funções 

e atividades das instituições.  

A CF /88 e a Lei de Arquivos brasileira estabelecem que a gestão de documentos é um 

dever da administração pública nas esferas federal, estadual e municipal. Nesse sentido, a 

formulação e a implementação de uma Política de Gestão de Documentos (PGD) é uma 

obrigação do poder público municipal e é a base para as demais políticas públicas municipais, 

na medida em que a informação contida nos documentos de arquivo é uma fonte de informação 

estratégica para o planejamento, para a tomada de decisões em qualquer atividade da 

administração pública e para garantir deveres e direitos tanto por parte da administração, quanto 

dos cidadãos.  
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Os documentos produzidos, recebidos e acumulados pela administração pública devem 

ser adequadamente gerenciados, preservados e acessíveis de modo eficiente e eficaz para o uso 

da própria Administração, que os produziu no exercício de suas funções e atividades, bem 

como, devem estar acessíveis para a fiscalização e auditoria dos órgãos de controle e para que 

qualquer cidadão interessado possa exercer o controle social dos atos praticados pelos agentes 

públicos. 

A gestão de documentos é a base para a eficiência, para o acesso às informações públicas 

e para a transparência administrativa, resultados esses alcançados por meio da fixação de 

princípios e procedimentos técnicos para garantir a criação adequada de documentos, o controle 

da produção, transmissão, armazenamento, manutenção, preservação e acesso de todos 

documentos, sejam estes documentos analógicos ou digitais.  

É notório que é cada vez mais crescente o uso das tecnologias de informação e 

comunicação na administração pública e que estas podem contribuir de maneira significativa 

para a melhoria dos processos de trabalho e na prestação dos serviços prestados, contudo não 

se pode perder de vista que os suportes digitais, onde os documentos arquivísticos digitais estão 

registrados são, por sua natureza, mais frágeis, mais complexos para gerenciar e preservar, 

sobretudo, a médio e longo prazo, e, por isso, requerem um tratamento tecnicamente especial, 

que é complexo e custoso.  

As tecnologias da informação não podem ser vistas e utilizadas pura e simplesmente 

como a panacéia ou como milagre para a eficiência e resoluções de todos os problemas da 

administração. Sem ter por base uma sólida política de gestão de documentos, as ações de 

transformação digital, os programas e projetos de governo aberto, dados abertos, governança 

pública, governança digital e governo digital ficam substancialmente prejudicadas ou se 

mostram ineficazes.  

A PGD deve ser operacionalizada de modo integrado, ao longo de todo seu ciclo vital, 

desde a produção até a destinação final, favorecendo uma gestão pública responsável, 

proporcionando a eficiência administrativa, a modernização governamental e a preservação dos 

documentos considerados de valor permanente.  

A PGD é o conjunto de diretrizes, normas, métodos e procedimentos de organização e 

funcionamento das atividades de protocolo visando assegurar a gestão, a preservação e o acesso 

de documentos e informações públicas municipais.  

A PGD deve ser formulada com base na análise do perfil institucional (contexto 

jurídico-administrativo, estrutura organizacional, missão, competências, funções e atividades), 

de forma que os documentos produzidos sejam os mais adequados, mais completos. A PGD 
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deve estar articulada às demais políticas informacionais existentes no órgão ou entidade, tais 

como políticas de sistemas e de segurança da informação e deve ser amplamente publicizada, 

comunicada e implementada em todos os níveis dos órgãos e entidades. 

A PGD deve estabelecer critérios comuns e os instrumentos técnicos necessários para 

garantir a autenticidade, a integridade, a preservação e a disponibilidade dos documentos de 

arquivos produzidos e recebidos pelos municípios na consecução das atividades da 

administração pública municipal, possibilitando a eficiência na recuperação das informações 

contidas nos documentos de arquivo. 

O CONARQ, por meio do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ Brasil), estabelece uma série de procedimentos 

para a gestão arquivística de documentos, compreendendo: 

 1) a definição da política arquivística;  

2) a designação de responsabilidades; 

 3) o planejamento do programa de gestão de documentos, que envolve o levantamento 

e a análise da realidade institucional, o estabelecimento das diretrizes e procedimentos a serem 

cumpridos pelo órgão ou entidade, o desenho do sistema de gestão arquivística de documentos 

e a elaboração de instrumentos e manuais; e 

4) a implantação do programa de gestão de documentos, que envolve a execução e o 

acompanhamento de ações e projetos efetuados simultaneamente (CONARQ, 2011, p. 18-20). 

 Baseando-se nas recomendações constantes do e-ARQ Brasil, apresentamos no quadro 

8 a seguir um checklist com questões gerais que devem servir de fundamento para o processo 

de formulação e implementação de uma política de gestão de documentos, podendo utilizar 

apenas uma parte da lista ou acrescentar tantos outros itens de verificação que forem 

considerados necessários para o contexto em que será formulada e implementada a PMA. 
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QUADRO 8 - CHECKLIST PARA UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (PGD) 

 

Checklist da Política de Gestão de Documentos (PGD) 

Item Descrição  

Diagnóstico da 

situação 

arquivística 

O diagnóstico da situação arquivística elaborado como pré-requisito para a 

formulação da PMA, também deve ser o ponto de partida para o planejamento do 

programa de gestão de documentos, subsidiando a proposta de modelos de 

classificação, avaliação e descrição de documentos.  

 

Definição da 

política de gestão 

de documentos 

Elaboração de declaração oficial de intenções que especifica, de forma resumida, 

como será realizada a gestão no órgão ou entidade, incluindo as linhas gerais do 

programa de gestão, bem como os procedimentos necessários para que essas 

intenções sejam alcançadas.  

 

Publicização e comunicação da PGD em todos os níveis dos órgãos e entidades.  

Obtenção do apoio da direção superior.  

Alocação dos recursos necessários à implementação da PGD.  

Instituição de grupo de trabalho ligado aos mais altos níveis da hierarquia do órgão 

ou entidade, com a designação de um responsável pelo cumprimento da política e 

pela implementação do programa de gestão arquivística. 

 

Designação de 

responsabilidades 

As responsabilidades devem ser distribuídas a todos os funcionários de acordo com 

a função e a posição hierárquica de cada um, sendo eixo-chave e um dos fatores que 

garantem o êxito da gestão de documentos. 

 

Planejamento do 

programa de 

gestão de 

documentos  

Levantamento da estrutura organizacional e das atividades desempenhadas; da 

produção documental e dos sistemas utilizados, internamente, para tratamento de 
documentos e informações. 

 

Definição dos tipos de documentos que devem ser mantidos e produzidos, realizadas 

a partir do levantamento da produção documental. 
 

Avaliação e revisão do fluxo dos documentos.  

Definição e/ou aperfeiçoamento dos procedimentos de protocolo, arquivamento, 

acesso, uso e transmissão dos documentos.  
 

Definição dos metadados a serem criados no momento da produção do documento e 

ao longo do seu ciclo de vida. 
 

Elaboração e/ou revisão do plano de classificação e da tabela de temporalidade e 

destinação de documentos. 
 

Definição do APM como entidade custodiadora dos documentos produzidos em 

âmbito do Poder Executivo, dotado de infraestrutura física, mobiliários e 

equipamentos para o armazenamento dos documentos convencionais. 

 

Definição do ambiente tecnológico que compreende os sistemas (hardware e 

software), formatos, padrões e protocolos que darão sustentação aos procedimentos 

de gestão e preservação de documentos, integrando, quando possível, os sistemas 

legados. 

 

Definição das equipes de trabalho e programa de capacitação de pessoal.  

Elaboração e/ou revisão de manuais e instruções normativas.  

Definição do plano de ação do programa de gestão, com seus objetivos, metas e 
estratégias de implantação, divulgação e acompanhamento, visando a melhoria 

contínua. 

 

Implementação do 

programa de 

gestão de 

documentos 

Realização de treinamento de pessoal.  

Implementação de sistemas de gestão arquivística, integração com os sistemas de 

informação existentes e os processos administrativos do órgão ou entidade. 
 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de E-ARQ Brasil, 2011, p. 19-20. 
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7.2.6 Requisito 6 – Ações de Cooperação Arquivística 

 

Sabe-se que recursos humanos, financeiros e recursos de infraestruturas são questões centrais em 

políticas públicas e que tais recursos quase nunca são tão abundantes. Nesse sentido, um dos caminhos 

para enfrentar os desafios do processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas 

arquivísticas é por meio do estabelecimento de ações de cooperação arquivística.  

No estudo desta pesquisa, observamos que mesmo sendo o estado do Rio de Janeiro um 

estado privilegiado em termos de quantidade de importantes atores arquivísticos, como o 

Arquivo Nacional, CONARQ, APERJ, CONEARQ, UNIRIO, UFF e outras tantas importantes 

entidades custodiadoras de acervos arquivísticos. Ainda assim, o cenário é ruim, com 

baixíssima institucionalização de APMs, inexistência de políticas de gestão, preservação e 

acesso aos documentos públicos e a quase inexistência de arquivistas nos quadros de pessoal, 

na maioria dos municípios do Estado do RJ.  

Em face deste cenário, onde o RJ, mesmo contando com uma gama de aspectos 

favoráveis, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, conforme exemplificado acima, e, assim 

mesmo, não conta com PMAs na quase totalidade de seus municípios. Neste sentido, 

entendemos que em outros municípios que não tenham as vantagens que o RJ tem, a situação 

possa ser mais difícil, e, sendo assim, consideramos que um requisito importante para o 

enfrentamento dos desafios rumo a uma maior efetividade no processo de implementação de 

políticas públicas de arquivos em âmbito municipal, é o estabelecimento de ações de 

cooperação arquivística, viabilizadas por meio de redes de cooperação arquivística (RCA) que 

podem se dá a partir de redes híbridas envolvendo o ente estatal e sociedade, ou, apenas entre 

grupos da sociedade civil mobilizados e organizados para somar esforços voltados para a 

gestão, preservação e acesso ao patrimônio documental nos municípios 

A RCA não têm hierarquia. São estruturas democráticas de participação, aprendizagem 

e cooperação com o objetivo de alterar um dado status quo governamental. A cooperação tem 

como finalidade favorecer municípios integrantes do estado, de uma região e, principalmente, 

dos municípios com menor capacidade financeira, pois permite a utilização solidária dos 

recursos, como por exemplo, usos compartilhados de tecnologias, de equipamentos, de 

infraestrutura, contribuindo desta forma para a sustentabilidade de ações arquivísticas. As ações 

de cooperação podem ser realizadas em diferentes dimensões, como por exemplo: 

✓ As ações de Cooperação podem ter dimensões políticas, como por exemplo, buscar 

o apoio das associações municipalistas para inserir as temáticas arquivísticas nas 

agendas públicas, para dar visibilidade aos arquivos e aos arquivistas, por meio de 
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campanhas conjuntas, no sentido de explicitar e despertar a opinião pública sobre o 

papel dos arquivos, sua importância para transparência e o acesso às informações 

públicas e a preservação do patrimônio documental. Um aspecto importante dessa 

dimensão política é no sentido de apoiar a continuidade das PMAs mesmo com as 

periódicas mudanças políticas; 

✓ Ações de cooperação com órgão de Accountability como por exemplo, tribunais de 

contas, controladorias, ministério público e CGU, que são parcerias essenciais para 

fiscalizar o cumprimento das determinações constitucionais e infraconstitucionais, 

bem como o controle das políticas públicas; 

✓ Ações de cooperação técnica com vistas ao estabelecimento de parcerias de 

assessoria e apoio técnico, troca de experiências com o objetivo favorecer o 

compartilhamento de boas práticas para a busca de soluções de problemas mais 

complexos, para questões que exigem esforços interdisciplinares entre os 

profissionais envolvidos com a produção e tratamento de documentos e 

informações, gerando conhecimentos que contribuam para o aperfeiçoamento da 

administração pública. As universidades desempenham um papel crucial neste tipo 

de cooperação, uma vez que por meio das pesquisas teóricas e aplicadas podem 

fornecer informações relevantes com base científica para resoluções de problemas 

relacionados às políticas públicas. 

 As ações e cooperação visam fomentar, potencializar e colaborar para a efetividade das 

PMAs, sendo importante destacar que as ações de cooperação não diminuem em hipótese 

alguma a responsabilidade das administrações públicas municipais quanto à sua obrigação legal 

para promover a gestão, a preservação e acesso aos documentos e informações, devendo para 

tanto alocar os recursos necessários à operacionalização da PMA..  

 A criação de uma rede de cooperação institucional entre os municípios tem como 

principal finalidade agir de forma integrada para compreender e intervir na a resolução dos 

problemas dos arquivos, por meio do estabelecimento de uma agenda comum, sem desrespeitar 

a autonomia e as singularidades de cada município.  

 Para a construção e a implementação de uma rede de cooperação, que é um trabalho 

conjunto e articulado, faz-se necessária a existência de um elemento coordenador. Neste caso, 

o APM e o Arquivista podem servir de elemento estruturante, devendo para tanto avaliar 

condições que propiciem a construção de arranjos institucionais para ações de cooperação, bem 

como deve mapear os atores arquivísticos e outros atores que devem estar envolvidos numa 

rede de articulação para efetivar essas ações de cooperação com foco na implementação de 
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PMAs. 

 Tendo em vista, as dimensões continentais do Estado brasileiro – que conta com quase 

5.565 municípios, a Rede de Cooperação Arquivística, se coloca como um mecanismo para 

mitigar as desigualdades de informação, de conhecimento, contribuindo para que os arquivos 

municipais que são responsáveis pela implementação de políticas públicas arquivísticas 

municipais de arquivos,  possam na condição de corresponsáveis pela consolidação da Política 

Nacional de Arquivos colaborar na formação e na preservação do patrimônio documental e 

cultural do país.  

 A seguir, na figura 4, apresenta-se sugestões de atores arquivísticos e de outros atores 

que devem fazer parte de uma Rede Cooperação Arquivística para articular parcerias e efetivar 

ações de cooperação com foco na implementação de PMAs.  

 

FIGURA 4 - ATORES A SEREM ENVOLVIDOS EM UMA REDE DE ARTICULAÇÃO PARA AÇÕES 

DE COOPERAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

 

 

 O arquivista deve ser um agente de transformação, posicionando-se de maneira proativa, 

equilibrando facetas técnicas, de gestão e política (de negociação, articulação) de modo a 

estabelecer as relações necessárias entre grupos, bem como mobilizar os atores chaves, na 

construção de uma agenda cooperativa e comum voltadas para alcançar melhores resultados na 

gestão, preservação e acesso aos documentos, maior transparência, controle social e eficiência 

da PMA e demais políticas públicas.  
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7.2.7 Monitoramento e Avaliação da PMA 

 

O processo de elaboração de políticas públicas não é um processo estático, ao contrário, 

é dinâmico, conforme os contextos históricos, econômicos e sociais. O monitoramento e a 

avaliação são etapas importantes do ciclo da PMA, uma vez que possibilitam a identificação 

pontos que necessitam de aprimoramento. Assim, após a formulação da PMA e ao longo da 

etapa de implementação, o Arquivista deve fazer o monitoramento contínuo, em conjunto com 

os demais atores implementadores da PMA com o objetivo de acompanhar periodicamente os 

processos, ações e os resultados da PMA, as relações entre os atores e o cumprimento de suas 

responsabilidades, bem como efetuar prontamente ações corretivas quando estas forem 

consideradas necessárias.  

A avaliação é o processo que consiste em emitir juízos de valor sobre as atividades e 

resultados da política Pública. É realizada após a finalização do ciclo de implementação de uma 

PMA, tendo como propósito verificar a efetividade da implementação das diretrizes, planos, 

programas, projetos e estratégias planejados pela PMA. Se após o processo de avaliação for 

constatado que PMA não produziu os efeitos desejados ou que teve uma baixa efetividade, e, 

uma vez constatada a necessidade de incorporar ou até mesmo reformular novas diretrizes, 

pode-se se reiniciar um novo redesenho da PMA  

Todo ciclo de políticas públicas é pautado por demandas de informações nas diferentes 

fases de seu ciclo. Assim, da mesma forma que na etapa inicial para o processo de formulação 

da PMA, o primeiro passo é a realização do diagnóstico de situação arquivística (DSA) com o 

objetivo de identificar o problema arquivístico a ser solucionado. Na fase de monitoramento e 

avaliação da PMA, o DSA é igualmente importante para identificar a qualidade da efetividade 

dos programas e ações que foram previstas na PMA ou os gargalos, pontos de descaminhos e 

os insucessos no processo de implementação da PMA.  

Assim, o Arquivista, como gestor de políticas púbicas de arquivos e como um dos atores 

centrais da PMA, deve estar atento para ambas as situações, sendo, portanto, necessário para 

realizar uma análise da situação, utilizar-se de dados quantitativos e qualitativos levantados por 

métodos de diagnóstico, como a coleta de dados, por meio de instrumentos como questionários, 

formulários, observação direta, entrevistas e checklists com vistas a planejar e efetivar as 

correções operacionais e estratégicas necessárias para aprimoramento da PMA.  
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8 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ARQUIVÍSTICA DAS PREFEITURAS DOS 

MUNICÍPIOS FLUMINENSES DE MÉDIO PORTE 

 

8.1 - UNIVERSO DE PESQUISA: municípios de médio porte do estado do Rio de Janeiro 

(50.000 a 100.000 habitantes)  

 

O Brasil é caracterizado por possuir extensão territorial continental. É o maior país da 

América do Sul e possui a quinta maior extensão territorial do mundo. Sua população ultrapassa 

211 milhões de pessoas, conforme a estimativa do IBGE de 2020. O Brasil é o sexto país mais 

populoso do mundo. A população brasileira foi formada a partir da interação entre os povos 

indígenas (que já habitavam o território brasileiro), africanos e imigrantes europeus e asiáticos 

(primeiramente os portugueses e mais tarde alemães, italianos, espanhóis, japoneses e sírio-

libaneses). Toda essa diversidade de raças, culturas e etnias, favoreceu uma grande diversidade 

de riqueza cultural.  

De acordo com o IBGE, atualmente, a organização do território brasileiro está dividida 

em cinco regiões geográficas – Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as quais se 

caracterizam por peculiaridades e diversidades naturais, culturais, econômicas, sociais e 

políticas. O Brasil é uma República Federativa organizada politicamente em um Distrito 

Federal e vinte e seis estados-membros, os quais, por sua vez, dividem-se em municípios. 

Conforme dados do IBGE (2020), atualmente, em todo território nacional brasileiro existem 

5.570 municípios. A figura 6 indica as cinco regiões geográficas do Brasil. 

FIGURA 5 - MAPA DAS REGIÕES GEOGRÁFICAS DO BRASIL 

 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/as-regioes-brasil.htm 

 A região Sudeste é a mais populosa do Brasil (88,3 milhões de habitantes), seguida pela 

Nordeste (57 milhões). A região Sudeste é a segunda menor região do país em extensão 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/as-regioes-brasil.htm
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territorial, ao passo que é a região de maior relevância econômica, considerada o centro de 

desenvolvimento do Brasil, responsável por 55,2% do Produto Interno Bruto. É composta por 

quatro estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A região Sudeste é a 

segunda região do país que concentra o maior quantitativo de municípios, sendo a primeira, a 

região Nordeste. O estado do Rio de Janeiro está localizado na Região Sudeste do Brasil, 

fazendo fronteira com os estados do Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. O RJ está 

dividido em 92 municípios, conforme indica a figura 7. 

FIGURA 6 - MAPA DOS 92 MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Fonte: https://mapasblog.blogspot.com/2011/11/mapas-do-estado-do-rio-de-janeiro.html 

O estado do Rio de Janeiro, apesar de apresentar a menor extensão territorial entre os 

estados da região Sudeste, concentra 8,4% da população do país, sendo o terceiro estado mais 

populoso do Brasil. O Produto Interno Bruto (PIB) é o segundo maior do país, enquanto o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) fluminense é o quarto mais elevado do Brasil. Além disso, 

o Rio de Janeiro apresenta a terceira maior taxa de alfabetização do país, somente atrás de Santa 

Catarina e Distrito Federal. 

 A Constituição do estado do Rio de Janeiro, de 5 de outubro de 1989, estabelece que a 

organização político-administrativa do estado do Rio de Janeiro se dá no termos do artigo 64, 

que assim dispõe:  

 

Artigo 64 - a organização político-administrativa do Estado do Rio de Janeiro 

compreende o Estado-membro e os seus municípios, todos entidades autônomas e 

exercendo suas competências constitucionais em seus respectivos territórios e 

circunscrições”. E em seu artigo 343 estabelece que os “os Municípios são unidades 

territoriais que integram a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil, dotados de autonomia política, administrativa e financeira, nos 

https://mapasblog.blogspot.com/2011/11/mapas-do-estado-do-rio-de-janeiro.html
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termos assegurados pela Constituição da República, por esta Constituição e pela 

respectiva Lei Orgânica”. 

 

Tendo em vista, a importância do estado do Rio de Janeiro do ponto de vista econômico, 

político, social e cultural, elegemos como campo empírico da nossa pesquisa uma amostra de 9 

(nove) municípios fluminenses com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, 

compreendendo três municípios da Região Metropolitana, três da Região das Baixadas 

Litorâneas, dois da Região do Médio Paraíba e um da Região Centro-Sul Fluminense, 

correspondendo aos municípios de Cachoeiras de Macacu, Valença, Rio Bonito, Barra do Piraí, 

Três Rios, Paracambi, Guapimirim, Seropédica e Saquarema conforme as características 

distribuídas no Quadro 9, a saber: população, legislação de criação, data de instalação, origem 

e divisão administrativa . 

QUADRO 9 - DADOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS ESCOPO DA PESQUISA 

Município População Data de criação e 

respectivo 

dispositivo legal de 

criação 

Instalação Origem Divisão 

Regional 

1 Cachoeiras 

de Macacu 

58 560 

Habitantes 

Alvará de 

15/05/1679 

(340 anos) 

Não 

localizada 

Santana de 

Japuíba 

Nova Friburgo 

Região das 

Baixadas 

Litorâneas 

2 Valença 76 163 

Habitantes 

Alvará de 

17/10/1823 

(196 anos) 

12/11/1826 Resende, Rio 

de Janeiro  e  

São João do 
Príncipe 

Região do 

Médio Paraíba 

3 Saquarema 87 704 

Habitantes 

Lei Provincial nº 

238, de 08/05/1841 

(178 anos) 

13/11/1841 Cabo Frio Região das 

Baixadas 

Litorâneas 

4 Rio Bonito 59 814 

Habitantes 

Lei Provincial nº 

381, de 07/05/1846 

(173 anos) 

01/10/1846 Saquarema e 

Capivari (atual 

Silva Jardim) 

Região das 

Baixadas 

Litorâneas 

5 Barra do 

Piraí 

99 969 

Habitantes 

 

Dec. Est. 59, de 

10/03/1890 (129 

anos) 

14/04/1890 Piraí, 

Vassouras e 

Valença 

Região do 

Médio Paraíba 

6 Três Rios 81 453 
Habitantes 

Dec. Est. 634 de 
14/12/1938 

(81 anos) 

01/01/1939 Paraíba do Sul Região Centro-
Sul Fluminense 

7 Paracambi 51 815 
Habitantes 

Lei 4.426, de 
08/08/1960 

(59 anos) 

13/11/1960 Itaguaí e 
Vassouras 

Região 
Metropolitana 

8 Guapimirim 59 613 

Habitantes 

Lei 1.772, de 21 de 

dezembro de 1990 

(29 anos) 

30/06/1993 Magé Região 

Metropolitana 

9 Seropédica 84 416 

Habitantes 

Lei Est. 2.446, de 

12/10/1995 

(24 anos) 

01/01/1997 Emancipado 

do município 

de Itaguaí 

Metropolitana 

do Rio de 

Janeiro 

Fonte: Adaptado de Municípios e Topônimos Fluminenses: História e Memória (1994, p. 219-222); e com base 

em estimativa de 2018 do IBGE. 
 

Consideramos que o recorte de nove municípios em três diferentes regiões do território 

do estado do Rio de Janeiro é suficiente para possibilitar traçar um diagnóstico da situação 
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arquivística e qualificar os conjuntos documentais nestes municípios, já que a maioria deles foi 

criado e instalado há mais de um século, o que justifica a importância destes municípios em 

termos de história administrativa, de formação do patrimônio documental e da cultura local e 

da região do Estado do Rio de Janeiro. No item a seguir descrever os municípios selecionados 

para esta pesquisa. 

 

8.2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU 

 

8.2.1 Caracterização do município de Cachoeiras de Macacu 

 

Cachoeiras de Macacu pertence à Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e 

está dividida em quatro distritos: Cachoeiras de Macacu (sede), Japuíba, Papucaia e Subaio. 

Tem como municípios limítrofes: Nova Friburgo, Rio Bonito, Itaboraí, Guapimirim, Silva 

Jardim e Teresópolis. A cidade localiza-se no sopé da Serra dos Órgãos, no caminho de Nova 

Friburgo, ocupando áreas planas e colinas entre a serra e o rio Macacu. Cachoeiras de Macacu 

possui a maior cobertura de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, formando um grande 

corredor ecológico que inclui regiões como Sambê, Santa Fé, Barbosão, Parque Estadual dos 

Três Picos, APA Macacu, Reserva Ecológica de Guapiaçu, Estação Ecológica do Paraíso e 

Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio. De acordo com a ONU, em 2000 o 

município apresentava 56,4% de sua superfície coberta por florestas. É atravessado pelo Rio 

Macacu, o maior rio que deságua na Baía de Guanabara, tanto em extensão quanto em volume 

d'água. A economia da cidade baseia-se na agricultura (principalmente coco, goiaba, inhame, 

aipim e milho). A agropecuária segue sendo a principal atividade local, especialmente a 

pecuária bovina. 

De acordo com o que consta no site do IBGE3, os primeiros registros de ocupação do 

território que hoje compõe o município de Cachoeiras de Macacu datam do final do século XVI, 

com a formação de pequeno núcleo agrícola instalado ao redor da antiga Capela de Santo 

Antônio, denominada Santo Antônio de Casseribu. Este núcleo inicial foi elevado à Vila em 15 

de maio de 1679, com o nome de Santo Antônio de Sá, criando-se, ao mesmo tempo, o 

município de mesmo nome. De 1831 a 1835, por conta de uma febre endêmica, conhecida como 

'Febre de Macacu', que dizimou muitas vidas, ocasionando grande êxodo rural que 

desorganizou as atividades produtivas, levando o município a uma série de crises econômicas. 

 
3 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/cachoeiras-de-macacu/historico. Acesso em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/cachoeiras-de-macacu/historico
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Em 1868, a sede municipal foi transferida do núcleo original para a freguesia de Santíssima 

Trindade de Sant'Ana de Macacu, posteriormente denominada Sant'Ana de Japuíba. Em 27 de 

dezembro de 1929, através da Lei nº 2.335, a vila de Cachoeiras de Macacu foi elevada à 

categoria de cidade. Até 1930, além das lavouras de subsistência, Cachoeiras de Macacu 

dependia diretamente das atividades da oficina da Estrada de Ferro que se aproveitava da 

localização do município, usando-o como local de transbordo para a subida da serra. Mas essa 

função a cidade perderia no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando o ramal ferroviário 

de Cantagalo foi desativado. Uma mudança significativa ocorreu no Município no início da 

década de 1940, a partir de experiências de distribuição de terras para assentamento de colonos 

deslocados das áreas de citricultura da Baixada Fluminense. Estes formaram as colônias 

agrícolas de Japuíba e Papucaia.  

Para iniciar a busca de informações sobre a situação arquivística, procedemos a análise 

do site da prefeitura de Cachoeiras de Macacu, conforme quadro 10 

QUADRO 10 – ANÁLISE DO SÍTIO WEB DA PREFEITURA DE CACHOEIRAS DE MACACU 

PREFEITURA DE CACHOEIRAS DE MACACU 

Elementos analisados Situação Descrição da informação  Observação 

Web site Consta http://www.portalcachoeiras.com/ - 

Portal da Transparência/Link e-SIC 

eletrônico 

Consta Desenvolvido por Betha Sistemas. - 

Sic Presencial Consta - - 

Link para ouvidoria Consta Link CGU/2017 - 

Endereço:  Consta Rua Oswaldo Aranha, nº 6 – Centro 

- Cachoeiras de Macacu  

- 

Telefone: Consta (21) 2649-4814 Não funciona 

Lei de Arquivo Não consta - - 

Lei de Acesso à Informação Consta Lei  nº 2.188, de 28/12/2015 - 

Lei Orgânica Municipal Consta - - 

Legislação (leis, decretos, portarias 

e resoluções) 

Consta - - 

Diário Oficial  Consta  Deficitário - 2011-2019 - 

Informações sobre o Arquivo 

Público Municipal / Arquivo Geral / 
Central  

Não consta - - 

Política Municipal de Arquivos / 

Legislação Arquivística 

Não consta - - 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não consta - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações constantes no site da prefeitura de Cachoeiras de 

Macacu. 

 A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu não informa em seu site se um APM ou um 

arquivo geral. Não foi localizado no site menção a lei de arquivo e normas que discipline a 

gestão de documentos e arquivos. Consta a LAI de Cachoeiras de Macacu – Lei 2.188, de 28 
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de dezembro de 2015, que tem como ementa, a seguinte redação: “promove o direito de acesso 

à informação no município de Cachoeiras de Macacu”. Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto 

3.353, de 28 de março de 2016, que, de modo geral, é praticamente cópia do texto da Lei Federal 

de Acesso à Informação. 

 

8.2.2 Administração Municipal de Cachoeiras de Macacu (PMCM) 

 

A estrutura administrativa da Prefeitura de Cachoeira de Macacu é composta por 12 

secretarias municipais, conforme informações publicizadas no Portal da Transparência da 

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Macacu, em 6 de agosto de 2019, a saber: 1) 

Administração e Comunicação; 2) Governo; 3) Fazenda; 4) Controladoria Interna; 5) 

Procuradoria Geral; 6) Educação; 7) Saúde; 8) Obras e Saneamento; 9) Transporte Urbano; 10) 

Habitação e  Interesse Social; 11) Meio Ambiente; 12) Indústria e Comércio; 13) Agricultura; 

14) Assistência Social. Além das 14 Secretarias, a PMCM conta com uma Autarquia Municipal 

de Água e Esgoto – AMAE, com uma Fundação Macatur e com um Instituto de Pensão 

Aposentadoria e Benefício. 

 

8.2.3 Situação Arquivística 

 

8.2.3.1 Aspectos Legais 

Analisando a Lei Orgânica Municipal de Cachoeiras de Macacu, de 05 de outubro de 

1988, encontra-se menção aos documentos e ao patrimônio cultural nos seguintes artigos 

relacionados no quadro a seguir: 

QUADRO 11 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MACACU 

ARTIG

O 

REDAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 30 
I - Além de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, ao Município é vedado: 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

Art. 63 

Os Poderes Públicos Municipais promoverão a compilação das leis e dos atos normativos municipais 

a cada dois anos por meio de publicação oficial. 

Parágrafo Único - A Câmara Municipal e a Prefeitura manterão arquivo das edições dos órgãos 
oficiais para quaisquer consultas. 

Art. 69 

A Prefeitura e a Câmara são obrigados a fornecer a qualquer interessado, nos prazos fixados, 

certidões de atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fins de direito, sob pena de 

responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. 

§ 1º - As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo secretário ou diretor da 

administração pública, exceto as declaratórias de efetivo exercício do Prefeito, que serão fornecidas 

pelo Presidente da Câmara. 

§ 2º - As informações poderão ser prestadas verbalmente, por escrito ou certificadas, conforme a 

solicitação do requerente. 

§ 3º - As informações por escrito serão firmadas pelo agente público que as prestar. 
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§ 4º - As certidões poderão ser extraídas de acordo com a solicitação do requerente, sob forma 

resumida ou de inteiro teor, de assentamentos constantes de documentos ou de processo 

administrativo, na segunda hipótese a certidão poderá se constituir de peças reprográficas indicadas 

pelo requerente. 

§ 5º - O requerente ou seu procurador terá vista de documento ou de processo na própria repartição 

em que se encontre. 

§ 6º - Os processos administrativos somente poderão ser retirados da repartição nos casos previsto 

em lei, e por prazo não superior a cinco (5) dias. 

§ 7º - Os agentes públicos observarão os prazos de: 

a) dois dias, para informações verbais e vista de documentos ou atos de processo, quando impossível 
sua prestação imediata; 

b) quinze dias, para informações escritas; 

c) quinze dias, para a expedição de certidões. 

Art. 

143 - 

São infrações político-administrativas do Prefeito: 

I - deixar de fazer Declaração de Bens, nos termos do art. 131; 

II - impedir o livre e regular funcionamento da Câmara Municipal:  

III - impedir o exame de livros, folhas de pagamento ou documentos que devam constar dos arquivos 

da Câmara Municipal, bem como a verificação de obras e serviços por comissões de interrogação da 

Câmara Municipal ou auditoria de investigação da Câmara Municipal de auditoria regularmente 

constituída; 

Art. 

322 

Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da Lei. 

Art. 

323 

Constituem patrimônio cultural municipal os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores de sociedade cachoeirense, nos quais se incluem: 
a) as formas de expressão; 

b) os modos de criar, fazer e viver; 

c) as criações científicas e tecnológicas; 

d) as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; 

e) conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, paleontológico, ecológico e 

científico. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações constantes na LOM de Cachoeira de Macacu4 

 

A Lei orgânica do município de Cachoeira de Macacu faz destaques sobre os 

documentos e arquivos. Estabelece que os documentos são o patrimônio cultural municipal, 

bem como, estabelece que danos e ameaças ao patrimônio cultural do município, dentre eles, 

os documentos, serão punidos na forma da Lei.  

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu não possui uma lei de arquivo, contudo, como 

identificamos no site, a prefeitura possui uma Lei de Acesso à Informação – a Lei 2.188, de 28 

de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto 3.353, de 28 de março de 2016, que, de 

modo geral, é praticamente cópia do texto da Lei Federal de Acesso à Informação. No quadro 

12, a seguir, destacamos alguns excertos da LAI da PMCM: 

 

 

 

 

 
4 Disponível em: http://www.portalcachoeiras.com. Acesso em: 28 dez. 2018. 
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QUADRO 12 - EXCERTOS DA LAI DE CACHOEIRA DE MACACU 

Decreto 3.353, de 28 de março de 2016, que regulamenta a Lei 2.188, de 28 de dezembro de 2015, que 

promove o direito de acesso à informação no Município de Cachoeiras de Macacu 

ARTIGO REDAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 5 

Todas as informações públicas locais e de interesse social são acessíveis a qualquer pessoa 

interessada, ressalvados os casos de sigilo. 

Parágrafo Único - que a gestão da Transparência Ativa e Passiva do Poder Executivo Municipal 

caberá ao Gabinete do Prefeito, com auxílio da Secretaria Municipal de Administração e 

Comunicação Social. 

Art. 14 

Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato. 

§ 1º - Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até 20 

(vinte) dias: 

I - enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado; 
II - comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter 

certidão relativa à informação; 

III - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência; 

IV- indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que a 

detenha; 

V - indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso. 

§ 2º - Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de 

documentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será 

adotada a medida prevista no inciso II do § 1º. 

§3º - Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o 

órgão ou entidade deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia, com 

certificação de que confere com o original. 
§ 4º - Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o § 3°, o requerente poderá solicitar 

que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio 

que não ponha em risco a integridade do documento original. 

Art. 15 
O prazo para resposta do pedido poderá ser prorrogado por 10 (dez) dias, mediante justificativa 

encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de 20 (vinte) dias. 

Art. 16 

Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio 

de acesso universal, o órgão ou entidade deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para 

consultar, obter ou reproduzir a informação. 

Parágrafo único - Na hipótese do caput o órgão ou entidade desobriga-se do fornecimento direto 

da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou 

reproduzir a informação. 

Art. 17 

Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou entidade, 

observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente guia, ou documento 

equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados. 
Parágrafo único – A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele 

firmada, nos termos legais, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao 

estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior. 

Art. 19 
O acesso ao documento preparatório, ou informação nele contida, utilizado como fundamento de 

tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão. 

Art. 29 

As informações classificadas como documentos de guarda permanente depois da desclassificação 

serão encaminhadas ao Arquivo Geral da entidade pública ou da instituição de caráter público, 

para fins de organização, preservação e acesso. 

Art. 35  

A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 32 não poderá ser invocada: 

I - com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo Poder 

Público, em que o titular das informações for parte ou interessado; ou  

II - quando as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de 

documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância. 
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Art. 38 

Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente e servidor público: 

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste decreto, retardar deliberadamente 

o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;  

II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou 

parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha 

conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública; 

III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação; 

IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação classificada 

em grau de sigilo ou a informação pessoal; 

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação 
de ato.  

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de 

sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e 

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de 

direitos humanos por parte de agentes e servidores públicos. 

Art. 41 
Os órgãos adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários 
aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na LAI de Cachoeiras de Macacu.5 

 

 Ao analisar o quadro 12, notadamente os artigos. 5º, 14, 29, 35, 36 e 41, pressupõe-se 

que para que a LAI de Cachoeiras de Macacu seja plenamente efetivada, a prefeitura deveria 

contar igualmente com uma LARQ, com políticas de gestão de documentos, para tornar 

possível o cumprimento da LAI, entretanto, identificamos que estes não é o caso da PMCM, 

como constataremos mais adiante. 

 

8.2.3.2 Resultados da pesquisa de campo 

 

Em seguida, passa-se a descrever a experiência da pesquisadora na busca de 

informações sobre o arquivo na Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu (PMCM), no 

sentido de exemplificar as dificuldades que um usuário não familiarizado com os caminhos 

tortuosos teria para chegar às informações de interesse particular ou coletivo. 

Nesse sentido, considerou-se importante registrar que muitas foram as dificuldades 

encontradas para obter informações a respeito do arquivo geral na PMCM, o que pode 

representar um aspecto da total invisibilidade do mesmo na estrutura do executivo municipal, 

mencionado no artigo 29, do Decreto 3.353, de 2016.  

O levantamento de dados foi iniciado em 28 de dezembro de 2018, quando foi realizada 

a análise no site institucional, tendo por objetivo identificar a informação acerca do arquivo 

público municipal. Entretanto, tal análise foi impossibilitada pelo fato de que o site da Prefeitura 

de Cachoeira de Macacu, na referida ocasião estava totalmente fora do ar. Ao acessar o site, 

 
5 Disponível em: http://www.portalcachoeiras.com. Acesso em: 28 dez. 2018. 

 



162 

 

visualizava-se a seguinte mensagem: Página não encontrada (Not Found - The requested URL 

/consultas.html was not found on this server), fato que se repetiu outras por outras vezes. No 

ano seguinte, em 22 de abril de 2019 foi realizada uma segunda análise e o site já se encontrava 

em funcionamento. Foi identificado um link para o Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informações ao Cidadão (SIC) e para o Sistema de Ouvidoria online, entretanto, o SIC não 

estava funcionando e assim foi encaminhado um pedido de informações sobre o arquivo geral 

pelo canal da Ouvidoria, via online, não tendo havido nenhuma resposta por parte da ouvidoria. 

Ligações telefônicas foram outra forma de comunicação utilizada, porém, sem sucesso, pois os 

telefones da prefeitura não estavam funcionando.  

Tendo em vista que não houve sucesso de comunicação via Sic, Ouvidoria e via 

chamada telefônica, foi realizada uma visita presencial à sede da PMCM com a finalidade de 

obter informações sobre o arquivo geral, investigar sua vinculação e realizar uma possível visita 

ao arquivo, visita essa que ocorreu no dia 24 de junho de 2019. Iniciamos nossa abordagem 

junto à recepção e a outros funcionários da PMCM, sendo importante registrar que a maioria 

ou não sabia informar sobre a existência do arquivo geral, ou sobre o seu paradeiro. 

Desta forma, optou-se por contactar a Secretaria Municipal de Administração e 

Comunicação, sendo a opção acertada, uma vez que o arquivo é de responsabilidade desta 

Secretaria. A denominação do Arquivo na prefeitura de Cachoeiras de Macacu é Arquivo Geral 

e Almoxarifado. Solicitamos uma reunião com o Secretário de Administração para explicarmos 

sobre a nossa pesquisa, o que foi prontamente atendido, porém o mesmo informou que o arquivo 

havia sido interditado pelo Ministério do Trabalho e que ninguém podia ter acesso ao mesmo, 

em virtude das suas péssimas condições. O Secretário informou que na semana seguinte seria 

providenciada a mudança para um outro local apropriado, e deste modo seria autorizada a nossa 

visita ao arquivo. O Secretário confirmou que os telefones da Secretaria estavam com 

problemas e gentilmente concedeu seus números de telefones pessoais. 

 Em 3 (três) de julho contactou-se o Secretário para saber se o arquivo já estava em uma 

nova instalação e sobre a possibilidade de realizar uma visita, conforme a informação que nos 

foi dada anteriormente, ao que foi informado que o arquivo se encontrava nas mesmas 

condições e que ainda não se tinha uma data definida para que tal mudança ocorresse. Nesse 

sentido, foi solicitada uma reunião para uma conversa com o Secretário de Administração e 

com a equipe que atua no arquivo, com objetivo de realizar o preenchimento do questionário, 

ainda que de forma incompleta, uma vez que não seria possível realizar a visita técnica às 

instalações físicas do arquivo geral devido a interdição do prédio do arquivo pelo Ministério do 

Trabalho, o que foi prontamente agendada pelo Secretário. A reunião foi realizada no dia 9 de 
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julho com a participação do Secretário de Administração e com a equipe que trabalha no 

arquivo, que é composta por 4 (quatro) servidores estatutários, sendo 2 de nível superior e dois 

de nível médio.  

A partir das questões do questionário, foram prestadas as seguintes informações pelos 

representantes da PMCM – Secretário de Administração e equipe do arquivo, de que a 

Prefeitura de Cachoeiras de Macacu: 

• Não possui uma Lei de Arquivos e nem possui um arquivo público municipal 

institucionalizado; 

• Não possui políticas arquivísticas e nem programa de gestão de documentos; 

• Não possui nenhuma norma nem instrumentos que disciplinem a gestão, o 

tratamento e o acesso aos documentos no âmbito da Prefeitura; 

• Não possui Plano de Classificação e nem Tabela de Temporalidade em nenhum 

órgão ou entidade da Prefeitura;  

• Não possui nenhum instrumento de descrição e recuperação da informação; 

• O Arquivo Geral não é acessado por nenhum cidadão; 

• As condições de infraestrutura física do Arquivo Geral são péssimas;  

• Não existe nenhum procedimento de conservação e preservação dos documentos e 

o acervo se encontra com grande potencial de risco; 

• O Arquivo Geral não dispõe de recursos tecnológicos; 

• Não existe nenhum sistema informatizado que apoie as atividades de arquivo; 

• Não existe nenhuma relação do Arquivo Geral com as unidades de protocolo e 

arquivos correntes situadas nas repartições da Prefeitura; 

• Não existe nenhuma rubrica orçamentária destinada ao arquivo. 

A partir das informações prestadas e apesar da PMCM não ter uma Comissão de 

Avaliação de Documentos e nem contar com Tabelas de Temporalidade e Destinação de 

Documentos, foram relatados vários episódios de destruição de documentos praticados por 

gestores públicos anteriores, que “jogaram os documentos na fogueira”. 

Também foi relatada a destruição de documentos por consequência de intempérie, água, 

fogo e pragas. O período desses acontecimentos de perda de parcelas do patrimônio documental 

do arquivo geral aconteceu, segundo informações de membros da equipe do Secretário, no final 

da década de 1980, pelo que se recordam. A Secretaria de Administração, além de ser 

responsável pelo arquivo geral, também é responsável pela gestão do SIC e da Ouvidoria Geral. 

Ao ser perguntado sobre as péssimas condições do arquivo, o Secretário de Administração 
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relatou entender “que a situação do arquivo geral é uma lástima, mas que não tem encontrado 

soluções para o problema”.  

 

8.3 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

 

8.3.1 Caracterização do município 

Valença pertence à Região do Médio Paraíba, que também abrange os municípios de 

Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, 

Rio das Flores e Volta Redonda. Em relação ao histórico do município de Valença, o site da 

prefeitura de Valença faz a seguinte descrição: 

 

A cidade foi assim denominada em homenagem ao Vice-Rei de Portugal, Dom 

Fernando José, descendente dos nobres da cidade espanhola de Valencia.  A História 
do município de Valença inicia-se por volta de 1789 quando D. Maria I de Portugal, 

através de uma Carta Régia, incumbiu ao Vice-Rei Luiz de Vasconcelos e Souza que 

promovesse o início da catequese dos índios denominados Coroados, que por aqui já 

constituíam um núcleo incipiente de povoamento. Os primeiros donos de terras, em 

sua luta de desbravadores incansáveis, contaram com o auxílio do silvícola aculturado, 

e na falta deste, e em seguida, com o braço forte da raça negra, que em um esforço 

conjunto, ajudou o assentamento da civilização que se instalava e também caminhava 

para o interior. Por essa ocasião muitos tropeiros, transportando mercadorias, vindos 

de Minas Gerais em direção à Corte do Rio de Janeiro, atravessavam a freguesia de 

Nossa Senhora da Glória de Valença, e muitas vezes por aqui pousavam no local onde 

hoje se encontram as esquinas da Avenida Nilo Peçanha e Rua dos Mineiros, que 
possui este nome em homenagem àqueles bravos homens que serviam de elemento de 

ligação e integração regional. O município herdeiro de uma vocação rural e agrícola, 

pois suas primeiras sesmarias datam de 1771, passou por um grande desenvolvimento 

e opulência à época da cultura do café, o que proporcionou à região a primeira etapa 

de unidade e civilização. Por conta disso, a região progrediu ativamente na segunda 

metade do século XIX. No entanto, seguindo sua história, logo após a Abolição da 

Escravatura, Valença inicia um novo ciclo. Desde o século XIX, Valença reúne 

grandes riquezas. Dos áureos tempos do café, a cidade mantém suas tradições, suas 

festas, seus costumes. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória, os sobrados 

históricos e os detalhes arquitetônicos das inúmeras fazendas do ciclo do café, 

reverenciam seu passado de nobreza. 

 

A Prefeitura de Valença não informa em seu site que possui uma lei de arquivo e um 

APM, apesar de possuí-los. Consta o decreto que regulamenta a LAI em Valença. 

 
QUADRO 13 – ANÁLISE DO SÍTIO WEB DA PREFEITURA DE VALENÇA 

PREFEITURA DE VALENÇA 

Indicadores Situação Descrição da informação  Observação 

Web site Consta https://www.valenca.rj.gov.

br/ 

- 

Portal da Transparência /Link e-

SIC eletrônico 

Consta - Desenvolvido por Betha 

Sistemas.  

Sic Presencial Consta - - 

Link para ouvidoria Consta - Link CGU/2017 

Endereço:  Consta - - 

Telefone: Consta - - 
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Lei de Arquivo Não consta do 

site. Mas tem 

LARQ 

 - 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

Consta  - 

Lei Orgânica Municipal Não consta  - 

Legislação (leis, decretos, 

portarias e resoluções) 

Consta - 2005-2019 

Diário Oficial  Consta  -  2003-2019 

Informações sobre o Arquivo 

Público Municipal / Arquivo 

Geral /Central  

Não consta - - 

Política Municipal de Arquivos / 

Legislação Arquivística 

Não consta - - 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não consta - Utiliza como fonte o IBGE 

Fonte: Elaborado pela autora om base nas informações constantes no site da prefeitura de Valença6. 

 

 Na consulta realizada no CODEARQ do CONARQ foi verificado que a Prefeitura 

Municipal de Valença (PMV) possui um Arquivo Público e Histórico Municipal de Valença 

(APMV), vinculado à Secretaria de Administração. O APMV foi criado pela Lei 2.634, de 21 

de setembro de 2011. Ressalta-se, porém que ao analisar o site da Prefeitura de Valença não 

consta nenhuma informação sobre o APMV nem sobre a lei de arquivos. É importante destacar 

que a PMV possui em seu quadro de pessoal permanente uma Arquivista concursada. 

 

8.3.2 Administração Municipal de Valença 

 

A Prefeitura de Valença é subdividia em 4 (quatro) Subprefeituras, a saber: Distrito-

Sede, Barão de Juparanã, Pentagna, Parapeúna, Conservatória e Santa Isabel do Rio Preto. 

A estrutura administrativa da Prefeitura de Valença é composta por 15 secretarias 

municipais, conforme informações publicizadas no Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal de Valença, em 6 de agosto de 2019, a saber: 1) Administração; 2) Governo; 3) 

Fazenda; 4) Planejamento e Desenvolvimento Econômico; 5) Controle Interno; 6) Procuradoria 

Geral; 7) Educação; 8) Saúde; 9) Obras e Planejamento Urbano; 10) Meio Ambiente; 11) 

Agricultura, Pesca e Pecuária; 12) Serviços Públicos e Defesa Civil; 13) Assistência Social; 14) 

Cultura e Turismo; 15) Esporte e Lazer. 

 

 

 

 
6 Disponível em: https://www.valenca.rj.gov.br/. Acesso em: 28 dez.2018.  
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8.3.3 Situação Arquivística 

8.3.3.1 Aspectos Legais 

 

Ao analisar a Lei Orgânica do Município de Valença, datada de 05 de agosto de 1990, 

encontram-se nos artigos 14, 16, 160 e 189 questões voltadas para os documentos e arquivos, 

conforme relacionados no quadro a seguir: 

QUADRO 14 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA 

ARTIGO REDAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 14 

É da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado, observada a Lei 

complementar federal, o exercício das seguintes medidas:  

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público;  

II - cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência;  

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 

Art. 16 II - recusar fé aos documentos públicos. 

Art. 160 

O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em 

geral, observado o disposto na Constituição Federal. 

§ 3º - À administração municipal cabe, na forma da lei, a gestão da documentação governamental 

e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.  

§ 4º - Ao Município cumpre proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultura, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 

Art.189 

Sobre a criação do arquivo histórico, conforme registro: “Através de lei, o município poderá criar 

o Arquivo Histórico e o Museu da Cidade, reunindo a documentação e acervos arquivísticos, 

doados ou cedidos por particulares bem como dos documentos dos Poderes Legislativo e 

Executivo local.” 

Fonte: Elaborada pela autora com base na LOM de Valença. Promulgada em 31 de março de 1990. 

 

 A Lei Orgânica do Município de Valença explicita sobre o dever da administração 

municipal de promover a gestão de documentos e a proteção aos documentos. Conforme § 3º e 

§ 4º, do artigo 160, bem como, no artigo 189 dispôs sobre criação do Arquivo Histórico. 

 

8.3.3.2 Resultados da pesquisa de campo 

 

A partir das informações do CODEARQ contactou-se o APMV. A Arquivista informou 

que de fato existe a lei de arquivos, também informou que iniciou um processo de revisão da 

lei de arquivos da prefeitura de Valença. Informou, ainda, que apesar de o APMV não constar 

do site, o mesmo está institucionalizado e reconhecido no âmbito da PMV. 

Destacamos que a excelente receptividade por parte da Secretaria Municipal de 

Administração para aplicação desta pesquisa. 

No APMV atuam 4(quatro) servidores, sendo uma servidora de nível superior formada 

em Arquivologia, dois servidores de nível médio e um de nível fundamental. O chefe do APMV 
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é um servidor de nível médio em cargo e Comissão. 

A visita ao APMV foi realizada no dia 03 de julho de 2019. O questionário foi 

preenchido com a colaboração da Arquivista e de mais um servidor que atua no arquivo, sendo 

possível obter as seguintes informações: 

• A prefeitura de Valença possui uma Lei de Arquivos; 

• A prefeitura de Valença possui o seu arquivo Público Municipal institucionalizado 

- Arquivo Público e Histórico Municipal de Valença (APMV), vinculado à 

Secretaria de Administração; 

• A Prefeitura de Valença possui Arquivista em seu quadro de pessoal, cuja 

denominação é “Arquivologista”. 

• Ainda não possui políticas de arquivos nem programa de gestão de documentos 

instruídos; 

• Ainda não possui norma nem instrumentos que disciplinem a gestão, o tratamento e 

o acesso aos documentos no âmbito da prefeitura; 

• • Ainda não possui Plano de Classificação nem Tabela de Temporalidade em 

nenhuma secretaria;  

• Ainda não possui instrumentos de descrição e recuperação da informação; 

• O Arquivo Geral não é acessado por nenhum cidadão; 

• As condições de infraestrutura física do Arquivo Geral são boas; 

• O Arquivo Geral não dispõe de recursos tecnológicos suficientes; 

• Não existe nenhum sistema informatizado que apoie as atividades de arquivo; 

• Não existe nenhuma relação do Arquivo Geral com as unidades de protocolo e 

arquivo corrente situadas nas repartições da Prefeitura; 

• Não existe nenhuma rubrica orçamentária destinada ao arquivo; 

• Não existe nenhum procedimento de conservação e preservação dos documentos. 

Cabe ressaltar que a PMV editou o Decreto nº 141, de 23 de gosto de 2012, que 

“regulamenta o procedimento de acesso a informações prevista nos artigos 5º, XXXIII, e 216, 

§ 2º, da constituição da república, e na lei federal nº. 12.527, de 18.11.2011”.  

A responsabilidade pela gestão do SIC e pela ouvidoria é de responsabilidade da 

Secretaria de Administração, que no artigo 2º “dispõe que “todos os documentos produzidos ou 

custodiados pela Administração Municipal, deverão ser classificados simultaneamente à sua 

elaboração ou recebimento pelo Secretário Municipal competente.”   

 



168 

 

8.4 PRFEITURA DE RIO BONITO 

 

8.4.1 Caracterização do município 

 

Rio Bonito pertence à Região Metropolitana, que também abrange os municípios de Rio 

de Janeiro, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 

Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. De acordo com o IBGE,7 

o histórico e a formação administrativa de Rio Bonito tem a seguinte descrição:  

 

As terras que hoje fazem parte do município de Rio Bonito eram, na época de seu 

devassamento, habitadas pelos índios Tamoios e constituíam parte integrante da 

capitania de São Vicente. A história do desbravamento de seu território ainda é motivo 

de controvérsias entre seus historiadores, alguns dos quais aventam a hipótese de ter 

ele se verificado em consequência da viagem dos 'sete capitães', realizada em 

princípios do século XVII, enquanto que outros, recuando mais no tempo, buscam as 

origens do devassamento de Rio Bonito nos primórdios do século XVI, atribuindo-o 

aos expedicionários deixados por Américo Vespúcio, em 1503, na praia de Cabo da 

Rama, hoje enquadrada no território do município de Cabo Frio. Consta ainda que os 

primeiros proprietários das terras de Rio Bonito tenham sido Paulo da Mota Duque 

Estrada, a quem foi concedida, em 14 de maio de 1751, uma sesmaria, formada de 
'sobejos nas serras do Sambê e Catimbau', e Pedro de Souza Pereira, a quem couberam 

os 'campos detrás da serra Tapacurá, entre os rios de Caserabu e o Tanguá', em 22 de 

outubro de 1682. Quanto à possibilidade de terem esses dois donatários de sesmarias 

tentado colonizá-las ou mesmo desbravá-las, os historiadores se prolongam em 

controvérsias. 

 

 A Prefeitura de Rio Bonito não informa em seu site se tem um APM ou um arquivo 

geral. Não foi localizado no site menção a lei de arquivo e normas que discipline a gestão de 

documentos e arquivos.  Também não consta menção à lei ou decreto de acesso à informação. 

 
QUADRO 15 – ANÁLISE DO SÍTIO WEB DA PREFEITURA DE RIO BONITO 

PREFEITURA DE RIO BONITO 

Indicadores Situação Descrição da informação  Observação 

Web site Consta https://www.riobonito.rj.gov.br  

Portal da Transparência 

/Link e-SIC eletrônico 

Consta  Desenvolvido por Icons 

made by Roundicons from 

www.flaticon.com i 

Sic Presencial Não consta - - 

Link para ouvidoria Consta Tel 27341190 Link CGU/2017 

Endereço:  Consta   

Telefone: Consta   

E-mail da prefeitura Não consta - - 

Lei de Arquivo Não consta - - 

Lei de Acesso à Informação Não consta - - 

Lei Orgânica Municipal Consta   

 
7 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-bonito/historico. Acesso em: 



169 

 

Legislação (leis, decretos, 

portarias e resoluções) 

Consta   

Diário Oficial  Consta    

Informações sobre o Arquivo 

Público Municipal / Arquivo 

Geral / Central  

Não consta - - 

Política Municipal de 

Arquivos / Legislação 

Arquivística 

Não consta - - 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não consta - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações constantes no site da prefeitura de Rio Bonito8 e do site 

do IBGE9. 
 

A Prefeitura de Rio Bonito não informa em seu site se possui um APM ou um arquivo 

geral. Não foi localizado no site menção a lei de arquivo e normas que discipline a gestão de 

documentos e arquivos. Não consta a LAI. 

 

8.4.2 Administração Municipal de Rio Bonito 

 

A estrutura administrativa da Prefeitura de Rio Bonito é composta por 16 secretarias 

municipais, a saber: 1) Administração; 2) Procuradoria Geral; 3) Controladoria Geral; 4) 

Fazenda e Finanças; 5) Educação; 6) Saúde; 7) Esportes; 8) Ambiente; 9)Desenvolvimento 

Urbano e Habitação; 10) Obras e Serviços Públicos; 11) Planejamento, Coordenação Geral e 

Gestão; 12) Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil; 13) Agricultura, Trabalho e 

Desenvolvimento Econômico; 14) Comunicação Social; 15) Cultura e Turismo; 16) Promoção 

Social. A PMRB ainda conta com um setor de compras. 

 

8.4.3 Situação arquivística 

 

8.4.3.1 Aspectos legais 

 

 Buscamos na Lei orgânica de Rio Bonito informações os documentos e arquivos, e 

observamos a LOM de Rio Bonito repete trechos da CF/88, conforme demonstra o quadro 16  

 

 

 

 
8 Disponível em: https://www.riobonito.rj.gov.br. Acesso em: 28 dez. 2018. 
9 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-bonito/historico /. Acesso em: 28 dez. 2018. 

 

https://www.riobonito.rj.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-bonito/historico%20/
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QUADRO 16 – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO 

ARTIGO REDAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 05 

É da competência comum do Município, da União e do Estado, na forma prevista em lei 

complementar federal: 

 I – zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público; 

 III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, 
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

Art. 07 
Além de outros casos previstos nesta lei orgânica, ao Município é vedado: II – recusar fé aos 

documentos públicos. 

Art. 50 
§ 4º - A Prefeitura e a Câmara organizarão registros de seus Atos e Documentos de forma a 

preservar-lhes a consulta e extração de cópias e certidões sempre que necessários. 

Art. 114 

O Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da 

cultura nacional, estadual e municipal, valorizando a difusão das manifestações culturais, através 

de: 

VIII – proteção dos documentos, das obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural e 

científico, os monumentos, as paisagens naturais e sítios arqueológicos, espeleológico e 

paleontológico; 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações na LOM de Rio Bonito. 

 

8.4.3.2 Resultados da pesquisa de campo 

 

A Prefeitura de Rio Bonito - Secretaria Municipal de Administração foi bem receptiva 

em relação à aplicação desta pesquisa. A reunião foi realizada no dia 31 de julho de 2019 com 

a participação do Secretário de Administração, seu assessor e com a equipe que trabalha no 

arquivo, que é composta por 2 (dois) servidores estatutários, sendo um de nível médio e um de 

nível fundamental.  

A partir das questões elencadas no questionário, foram prestadas pelo Secretário de 

Administração, seu assessor e pelos dois funcionários do arquivo, as informações de que a 

Prefeitura de Rio Bonito:  

• Não possui uma Lei de Arquivos; 

• Não possui arquivo público municipal institucionalizado; 

• Não possui Arquivista em seu quadro de pessoal; 

• Não possui políticas de arquivos nem programa de gestão de documentos; 

• Não possui nenhuma norma nem instrumentos que disciplinem a gestão, o 

tratamento, a preservação e o acesso aos documentos; 

• Não possui Plano de Classificação nem Tabela de Temporalidade;  

• Não possui instrumentos de descrição e recuperação da informação; 

• O Arquivo Geral não é acessado por nenhum cidadão; 

• As condições de infraestrutura física do Arquivo Geral são péssimas e altamente 

insalubres, com alto potencial de risco biológico; 
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• Não existe nenhum procedimento de conservação e preservação dos documentos e 

o acervo se encontra em altíssimo potencial de risco; 

• O Arquivo Geral não dispõe de recursos tecnológicos; 

• Não existe nenhum sistema informatizado que apoie as atividades do arquivo; 

• Não existe nenhuma relação do Arquivo Geral com as unidades de protocolo e 

arquivo corrente situadas nas repartições da Prefeitura; 

• Não existe nenhuma rubrica orçamentária destinada ao arquivo. 

A PMRB destaca-se como caso de descaso para com o arquivo geral. O arquivo está 

abarrotado de documentos. Parcela substancial do acervo encontra-se danificada por ação de 

chuvas e pragas. A quantidade de fezes de pombos e de morcego é enorme. O arquivo é 

extremamente sujo e insalubre, com alto risco de contaminação por agentes biológicos, 

oferecendo sério risco de saúde aos dois servidores que lá atuam.  

O espaço do arquivo é altamente inapropriado, pois se encontra numa espécie de 

garagem-almoxarifado com acúmulo de lixo, restos de móveis danificados e junto à frota de 

carros da PMRB. O espaço é insuficiente e está em estado deplorável, colocando inclusive em 

risco a vida do único funcionário do arquivo. 

 O Secretário de Administração tem consciência que a situação do arquivo geral é 

lastimável, mas que está estudando possibilidades para solucionar o problema.  

 

8.5 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS (PMTR) 

 

4.1 Caracterização do município 

 

Três Rios pertence à Região Centro-Sul Fluminense, que também abrange os municípios 

de Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 

Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia e Vassouras. No site da Prefeitura de Três Rios,10 

encontra-se um histórico sobre o município elaborado pela professora de História Ezilma Maria 

Teixeira, membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba do Sul, conforme transcrito a 

seguir: 

 

A referência mais remota sobre o território do município de Três Rios data do início 

do século XIX, quando Antônio Barroso Pereira obteve, por requerimento, de 16 de 

setembro de 1817, "terras de sesmaria no sertão entre os rios Paraíba e Paraibuna..." 

É no teor da concessão da referida sesmaria, exarada pela coroa portuguesa, que se 

identifica a origem da primeira toponímia do município “Entre-Rios”. Dentro do seu 

 
10 Disponível em: http://www.tresrios.rj.gov.br/historia-de-tres-rios/. Acesso em: 

http://www.tresrios.rj.gov.br/historia-de-tres-rios/
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patrimônio territorial, Antônio Barroso Pereira fundou cinco fazendas: a fazenda 

Cantagalo, a mais importante, e as fazendas Piracema, Rua-Direita, Boa União e 

Cachoeira, todas dependentes da primeira. A 23 de junho de 1861 foi inaugurada a 

rodovia União-Indústria (que ligava Petrópolis a Juiz de Fora) e que passava pelas 

terras da fazenda Cantagalo. Essa rodovia contou com grande colaboração do 

fazendeiro Antônio Barroso Pereira e, por esse motivo, o imperador Pedro II agraciou-

lhe, em 1852, com o título honorífico Barão de Entre-Rios. Ainda em sua homenagem 

à estação rodoviária local, foi dado o nome de Estação de Entre-Rios. Com o batismo 

da estação não tardou que o pequeno povoado, formado às margens da rodovia, 

passasse a ser conhecido como Entre-Rios. Em 1867, os trilhos da Estrada de Ferro 
D. Pedro II chegaram à região e, tal a rodovia, essa ferrovia recebeu o importante 

apoio do Barão que, falecido em 1862, transmitiu a fazenda Cantagalo para sua filha 

Mariana Claudina Pereira de Carvalho, feita Condessa do Rio Novo em 1880.Viúva 

e sem filhos, a Condessa, falecida a 05 de junho de 1882, em Londres, onde se 

encontrava em tratamento de saúde, deixou a fazenda Cantagalo para a obra 

assistencial que planejara em Paraíba do Sul, a Casa de Caridade, com a 

recomendação de que "as terras próximas à Estação de Entre-Rios", poderiam ser 

aforadas para os que ali quisessem residir. Tratava com essa recomendação de garantir 

recursos perpétuos àquela futura casa de assistência social. Somada à movimentação 

que já se fazia sentir pela rodovia e pela ferrovia, a oportunidade do aforamento de 

terras veio, sobremaneira, efetivar um relativo progresso para o local, já reconhecido 
como importante entroncamento rodoferroviário. A 13 de agosto de 1890, pelo 

decreto 114, o povoado de Entre-Rios foi elevado a 2º Distrito de Paraíba do Sul. 

Confirmava-se o acelerado progresso local, apresentado por uma superioridade frente 

ao distrito sede: maior população, maior contingente eleitoral, maior arrecadação de 

impostos - variados componentes que fizeram com que o povo entrerriense 

reivindicasse sua emancipação de Paraíba do Sul, já no início da década de 20. A 14 

de dezembro de 1938, pelo decreto 634, o distrito de Entre-Rios conseguiu a sua 

emancipação político-administrativa e o novo município foi instalado a 1º de janeiro 

de 1939. Todavia, o município, nascido com a toponímia de Entre-Rios, viu-se no 

início dos anos 40 obrigado, por órgãos federais, a mudar a sua denominação pela 

triplicidade do nome existente em outros municípios brasileiros. A partir de 31 de 
dezembro de 1943, pelo decreto-lei 1056, o município de Entre-Rios passou a chamar 

TRÊS RIOS, numa clara conotação aos três mais importantes rios que cortavam o seu 

território: rios Paraíba do Sul, Piabanha e Paraibuna. 

 

Buscamos as informações sobre os arquivos no site da Prefeitura de Três Rios, com 

objetivo de levantar informamos sobre os arquivos na prefeitura, conforme o quadro 17 

 
QUADRO 17 – ANÁLISE DO SÍTIO WEB DA PREFEITURA DE TRÊS RIOS 

PREFEITURA DE TRÊS RIOS 

Indicadores Situação Descrição da informação  Observação 

Web site Consta http://www.tresrios.rj.gov.br/  

Portal da Transparência /Link 

e-SIC eletrônico 

Consta  Desenvolvido por Icons 

made by Roundicons from 

www.flaticon.com i 

Sic Presencial Consta   

Link para ouvidoria Consta  Link CGU/2017 

Endereço:  Consta   

Telefone: Consta  Não funciona 

E-mail: Consta   

Lei de Arquivo Não consta - Existe a Lei de Arquivos – 

Lei nº 3.905, de 02 de 

outubro de 2013 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

Não consta - - 
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Lei Orgânica Municipal Consta   

Legislação (leis, decretos, 

portarias e resoluções) 

Consta   

Diário Oficial  Consta    

Informações sobre o Arquivo 

Público Municipal / Arquivo 

Geral /Central  

Não consta - - 

Política Municipal de 

Arquivos / Legislação 

Arquivística 

Não consta - - 

Instrumentos de Gestão de 
Documentos 

Não consta - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações constantes no portal eletrônico da prefeitura de Três 

Rios.11 

 

A Prefeitura de Três Rios não informa em seu site se tem um APM ou um arquivo geral. 

Não foi localizado no site menção a lei de arquivo e normas que discipline a gestão de 

documentos e arquivos. Não consta lei ou decreto de acesso à informação. 

 

8.5.2 Administração Municipal de Três Rios 

 

A Estrutura Administrativa da Prefeitura de Três Rios, conforme Portal da 

Transparência da Prefeitura Municipal de Três Rios, em 6 de agosto de 2019, é composta por 

15 secretarias municipais, duas companhias e dois serviços, a saber: 1) Administração e 

Recursos Humanos, Gestão Pública, Convênios e Contratos; 2) Governo, Planejamento, 

Integração Governamental e Comunicação; 3) Ordem Pública, Políticas de Segurança e 

Combate às Drogas; 4) Controle Interno; 5) Procuradoria Geral; 6) Fazenda e Desenvolvimento 

Econômico; 7) Indústria e Comércio; 8) Infraestrutura Urbana e Projetos; 9) Meio Ambiente e 

Agricultura; 10) Obras e Habitação; 11) Saúde e Defesa Civil; 12) Educação; 13) Esporte, 

Lazer, Cultura e Turismo; 14) Serviços Públicos e Transportes; 15) Promoção Social, Idoso e 

Pessoa com Deficiência.  

Além das secretarias municipais, a PMTR conta com duas companhias e dois serviços, 

a saber: Companhia de Desenvolvimento de Três Rios (CODETRI), Companhia de 

Desenvolvimento de Três Rios (CODETRI); Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios 

(SAAETRI); e  

 

8.5.3 Situação Arquivística 

 

 
11 Disponível em: http://www.tresrios.rj.gov.br/. Acesso em: 28 dez. 2018. 

 

http://www.tresrios.rj.gov.br/
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8.5.3.1 Aspectos legais 

QUADRO 18 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS 

ARTIGO REDAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 05 

É da competência comum do Município, da União e do Estado, na forma prevista em lei 

complementar federal: 

 I – zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público; 

 III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, 

as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

Art. 07 
Além de outros casos previstos nesta lei orgânica, ao Município é vedado:  

II – recusar fé aos documentos públicos. 

Art. 50 
§ 4º - A Prefeitura e a Câmara organizarão registros de seus Atos e Documentos de forma a 

preserva-lhes a consulta e extração de cópias e certidões sempre que necessários. 

Art. 114 

O Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da 

cultura nacional, estadual e municipal, valorizando a difusão das manifestações culturais, através 
de: 

VIII – proteção dos documentos, das obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural e 

científico, os monumentos, as paisagens naturais e sítios arqueológicos, espeleológico e 

paleontológico; 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações na LOM de Três Rios. 

 

O Município de Três Rios possui uma Lei de Arquivos – a Lei nº 3.905, de 02 de outubro 

de 2013, que cria o Arquivo Público Municipal de Três Rios e dá outras providências. A Lei de 

Arquivos de Três de Rios, conforme Art. 1º, determina que o Arquivo Público Municipal de 

Três Rios tem as seguintes atribuições: 

 

I – formular a política de gestão integral de documentos do Município e coordenar a 

sua implantação, no âmbito do Poder Executivo; 

II - garantir o acesso às informações e arquivos no âmbito da administração pública 
municipal, observadas as restrições legais eventualmente aplicáveis; 

III - estabelecer e divulgar diretrizes e normas para as diversas etapas de administração 

dos documentos, inclusive dos documentos eletrônicos, para a organização e 

funcionamento do protocolo e dos arquivos integrantes da rede municipal de arquivos;  

IV – coordenar os trabalhos de avaliação de documentos públicos do Município e 

orientar a elaboração e aplicação das tabelas de temporalidade; 

V – autorizar as eliminações dos documentos públicos municipais desprovidos de 

valor permanente, na condição de instituição arquivística municipal, de acordo com a 

determinação prevista no artigo 9.º da Lei Federal n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 

VI – realizar o recolhimento dos documentos de valor permanente e guarda definitiva 

e assegurar sua preservação e acesso; 

VII – dar treinamento e orientação técnica aos profissionais incumbidos das atividades 
de arquivo, protocolo e comunicações administrativas das unidades integrantes do 

Sistema Municipal de Arquivos; 

VIII – promover a integração e incentivar a cooperação, pesquisa e 

interdisciplinaridade entre os profissionais envolvidos na gestão integral de 

documentos, inclusive a gestão eletrônica de documentos, sistemas de informação e 

sistema de arquivos; 

IX - realizar projetos de ação educativa e cultural, de preservação e divulgação do 

patrimônio documental, visando a recuperação da memória coletiva e as pesquisas 

sobre a História do Município;  

X - estender a custódia aos documentos de origem privada, considerados de interesse 

público e social, sempre que houver conveniência e oportunidade; 
XI – propor convênios e parcerias para efetivar a implantação de política de gestão 

integral de documentos e sistemas de informação. 
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De acordo com a Lei de Arquivos, o Arquivo Público Municipal de Três Rios é o órgão 

central de arquivos, sendo subordinado técnico e funcionalmente todos os arquivos da 

administração pública municipal, integrantes do Sistema Municipal de Arquivos, sem prejuízo 

de sua subordinação administrativa e sendo atribuições do responsável pelo APMTR: 

 

I - identificar os documentos atualmente produzidos pelo órgão a que estejam 

subordinadas; 

II - implementar a política municipal de gestão de documentos, em conformidade com 

a orientação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 

III - promover o levantamento de documentos acumulados pelo órgão, 

independentemente da localização física, estado de conservação ou data em que foram 

produzidos; 

IV - elaborar propostas de Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de 
Documentos;  

V - garantir o cumprimento do calendário de transferências e recolhimento de 

documentos, nos prazos definidos pelas Tabelas de Temporalidades.  

 

A Lei de Arquivos de Três Rios estabelece a estrutura do APMTR que se divide em 

Arquivo Histórico ou Permanente, Arquivo Geral ou Intermediário e Serviço de Ação 

Educativa e Cultural.  

Ao Arquivo Histórico ou Permanente, responsável pela preservação dos documentos de 

valor permanente e guarda definitiva, em conformidade com o artigo 6º, compete: 

 

I - proceder ao recolhimento e dar tratamento técnico adequado aos documentos de 

valor permanente e guarda definitiva; 

II - promover a descrição, mediante a elaboração de instrumentos de pesquisa que 

garantam acesso pleno às informações contidas nos documentos; 

III – orientar e localizar para os usuários os documentos de seu interesse; 

IV – fornecer reproduções de documentos, de acordo com as disponibilidades do 

órgão e a qualidade dos suportes originais; 

V - realizar trabalho de conservação preventiva; 

VI – expedir certidões dos documentos sob sua custódia; 
VII – realizar pesquisas e analisar proposições para a denominação de logradouros 

públicos. 

 

Ao Arquivo Geral ou Intermediário, responsável pelo arquivamento temporário de 

documentos em final de vigência com longos prazos prescricionais ou precaucionais, conforme 

artigo 7º compete: 

I – receber, por transferência, os documentos avaliados pelos órgãos integrantes do 

Sistema; 

II – manter a documentação organizada de acordo com sua proveniência e em 

satisfatórias condições de higiene; 

III – atender às consultas dos órgãos de origem dos documentos e controlar os 
empréstimos; 

IV – preparar os documentos para o recolhimento, acondicionando-os de acordo com 

os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos, lavrando o respectivo Termo de Recolhimento de Documentos; 

V – proceder à eliminação de documentos de acordo com os prazos previstos nas 

Tabelas de Temporalidade, lavrando o respectivo Termo de Eliminação de 

Documentos; 

VI – manter atualizadas as informações sobre espaços disponíveis no depósito. 
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Ao Serviço de Ação Educativa e Cultural, responsável pelo desenvolvimento de 

pesquisas e pela promoção de eventos de caráter educativo e cultural, de acordo com o artigo 

8º, compete: 

 

I - buscar parcerias e uma aproximação efetiva com órgãos públicos e privados para 

o desenvolvimento de programas, projetos e atividades de interesse cultural, 

educativo, técnico e científico; 

II – identificar os arquivos particulares, culturalmente significativos no Município; 

III – referenciar documentos de interesse local existentes em outras instituições, 
dentro e fora do Município; 

IV – organizar exposições e eventos destinados a estreitar o vínculo da instituição com 

a comunidade; 

V - desenvolver programas de incentivo à pesquisa e de divulgação do patrimônio 

documental do Município, em parceria com as Universidades e instituições 

congêneres; 

 

A Lei de Arquivos de Três Rios concebe o Sistema Municipal de Arquivos, integrado 

pelo APMTR e pelos demais órgãos setoriais: os arquivos dos órgãos da Administração 

Municipal e estabelece, conforme artigo 9º, a responsabilidade de: 

 

I - assegurar a implantação de gestão integral de documentos na administração 
municipal; 

II - promover a integração dos arquivos existentes nos diversos órgãos da 

administração municipal, que constituem a rede municipal de arquivos; 

III - garantir o acesso aos documentos e às informações do poder público municipal; 

IV - contribuir para a normalização de procedimentos arquivísticos; 

V - preservar o patrimônio documental, fonte para a pesquisa e a produção de 

conhecimento.  

 

A Lei de Arquivos de Três Rios, nas suas disposições finais, autoriza o Poder Público 

Municipal a terceirizar a guarda e a digitalização do seu arquivo, conforme artigo 14. 

 

8.5.3.2 Resultados da pesquisa de campo 

 

Destaca-se que a Prefeitura de Três Rios foi bem receptiva à aplicação desta pesquisa. 

A reunião na Prefeitura de Três Rios foi realizada no dia 26 de julho de 2019 com a participação 

do único funcionário e responsável pelo arquivo, que é servidor estatutário, com nível superior 

em Direito. A partir das questões do questionário, foram prestadas as seguintes informações 

pelo funcionário citado: 

• A Lei de Arquivos nº 3.905, de 2013, em vigor, nunca foi posta em prática; 

• O Arquivo Público Municipal de Três Rios criado pela Lei 3.905, de 2013, nunca 

foi institucionalizado e nem minimamente estruturado; 

• A PMTR e o APMTR não possuem Arquivista em seu quadro de pessoal; 

• O APMTR conta com apenas 1 funcionário; 
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• Não existe política arquivística nem programa de gestão de documentos; 

• Não existe nenhuma norma e nem instrumento básico que disciplinem a gestão, o 

tratamento e o acesso aos documentos no âmbito da prefeitura; 

• Não existe Plano de Classificação nem Tabela de Temporalidade em nenhuma 

secretaria;  

• Não existem instrumentos de descrição e recuperação da informação; 

• O Arquivo não é acessado por nenhum cidadão; 

• As condições de infraestrutura física do Arquivo Geral são péssimas; 

• Não existe nenhum procedimento de conservação e preservação dos documentos e 

o acervo se encontra em altíssimo potencial de risco; 

• O Arquivo não dispõe de nenhum recurso tecnológico; 

• Não existe nenhum sistema informatizado que apoie as atividades de arquivo; 

• Não existe nenhuma relação do Arquivo com as unidades de protocolo e arquivo 

corrente situadas nas repartições da Prefeitura; 

• Não existe nenhuma rubrica orçamentária destinada ao arquivo. 

Tendo em vista que o artigo 14, da Lei de Arquivos de Três Rios autoriza a 

Administração Pública Municipal a terceirizar a guarda e a digitalização do seu arquivo, 

conforme artigo 14, a Prefeitura de Três Rios terceiriza a guarda de seu acervo arquivístico, 

inclusive de guarda permanente, em depósitos da empresa Célula Gestão de Documentos. Trata-

se de uma empresa de guarda e digitalização de documentos, sediada em Juiz de Fora, Minas 

Gerais. Entretanto, o contrato não prevê a entrega dos documentos em caso de consulta, o que 

se torna problemático em virtude da ausência de gestão de documentos, e com isso os 

documentos são extraviados. 

Por conta das péssimas condições do arquivo, não foi possível mensurar o acervo. Foi 

informado que parcelas do acervo já que foi perdida por ação de chuvas, inundações e pragas. 

Além disso, o espaço do arquivo é insuficiente e está em estado deplorável, colocando inclusive 

em risco a vida do único funcionário do arquivo. 
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8.6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI 

8.6.1 Caracterização do município  

Paracambi pertence à Região Metropolitana, que também abrange os municípios de Rio 

de Janeiro, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 

Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio 

Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. No site da Prefeitura de 

Paracambi12 consta o seguinte histórico sobre o município: 

Em 1960, o sétimo distrito de Vassouras, denominado Tairetá, e o terceiro de Itaguaí, 

denominado Paracambi, uniram-se e formaram um único município, que manteve o 

nome do último, por ser mais antigo. Isso se deu por conta de uma forte militância 

popular com o apoio de personalidades locais. Neste mesmo ano, foi sancionada a Lei 

nº 4.426, de 8 de agosto de 1960, tornando Paracambi um município fluminense. E o 

primeiro prefeito da cidade, Delio Bazilio Leal, primo do então governador Roberto 
Silveira, teve uma grande importância no processo de unificação dos dois distritos. 

Com a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II em 1861, a Vila de São Pedro 

e São Paulo apresentou um acentuado crescimento nos setores da agricultura e 

pecuária, graças ao trabalho escravo. Isso se deu por conta de que, em 1867, a 

despovoada Fazenda dos Macacos hospedou um grupo de ingleses que, admirados 

com a beleza da região, iniciou o trabalho de instalação de uma fábrica de tecidos de 

algodão. A fábrica recebeu, então, o nome de Companhia Têxtil Brasil Industrial, que 

chegou a ser visitada pelo imperador brasileiro Dom Pedro II, em julho de 1880. Dessa 

forma, após a inauguração da tecelagem, a Fazenda dos Macacos foi ficando mais 

populosa com a chegada de operários e suas famílias.  

 

Buscamos informações no site da Prefeitura de Paracambi, com objetivo de levantar 

informamos sobre o APM ou arquivo geral, conforme o quadro 19. 

 
QUADRO 19 – ANÁLISE DO SÍTIO WEB DA PREFEITURA DE PARACAMBI 

PREFEITURA DE PARACAMBI 

Indicadores Situação Descrição da informação  Observação 

Web site Consta http://paracambi.rj.gov.br/  

Portal da Transparência /Link 

e-SIC eletrônico 

Consta  i 

Sic Presencial Consta   

Link para ouvidoria Consta  Link CGU/2017 

Endereço:  Consta   

Telefone: Consta   

E-mail: Consta   

Lei de Arquivo Não consta - - 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

Consta Lei Ordinária nº 13071/201  

Lei Orgânica Municipal Consta   

Legislação (leis, decretos, 

portarias e resoluções) 

Consta   

Diário Oficial  Consta    

Informações sobre o Arquivo 

Público Municipal / Arquivo 
Geral / Central  

Não consta - - 

 
12 Disponível em: http://paracambi.rj.gov.br/historia-2/. Acesso em: 

http://paracambi.rj.gov.br/historia-2/
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Política Municipal de 

Arquivos / Legislação 

Arquivística 

Não consta - - 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não consta - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações constantes no portal eletrônico da prefeitura de 

Paracambi.13 

A Prefeitura de Paracambi não informa em seu site se tem um APM ou um arquivo 

geral. Não foi localizado no site menção a lei de arquivo e normas que discipline a gestão de 

documentos e arquivos. Consta a LAI de Paracambi. 

 

8.6.2 Administração Municipal de Paracambi 

 

A estrutura administrativa da Prefeitura de Paracambi, conforme Portal da 

Transparência da Prefeitura, em 6 de agosto de 2019, é composta por dezessete secretarias 

municipais, uma companhia municipal e uma guarda municipal, a saber: 1) Administração; 2) 

Finanças; 3) Governo; 4) Planejamento; 5) Procuradoria Geral; 6) Controladoria Geral; 7) 

Relações Institucionais; 8) Desenvolvimento Econômico; 9) Saúde; 10) Ambiente; 11) Obras; 

Transporte; 12) Trabalho e Renda; 13) Educação e Esportes; 14) Agricultura; 15) Assistência 

Social; 16) Qualidade de Vida da Terceira Idade; 17) Cultura e Turismo. Além das secretarias 

municipais, a PMP conta com uma Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi 

(COMDEP), uma Guarda Municipal e uma Ouvidoria.  

 

8.6.3 Situação Arquivística  

 

8.6.3.1 Aspectos legais 

Buscamos na Lei orgânica de Rio Bonito informações sobre os documentos e arquivos, 

e observamos que a LOM de Paracambi apenas repete trechos da CF/88, conforme demonstra 

o quadro 20. 

QUADRO 20 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI 
ARTIGO REDAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 15 

É da competência comum do Município, da União e do Estado, na forma prevista em lei 

complementar federal: 

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público; 
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência; 

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, 

as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

 
13 Disponível em: http://paracambi.rj.gov.br/. Acesso em: 28 dez. 2018. 

 

http://paracambi.rj.gov.br/
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IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de 

valor histórico, artístico ou cultural; 

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

Art. 17 
Além de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, ao Município é vedado:  

II – recusar fé aos documentos públicos; 

Art. 50 
§ 4º - A Prefeitura e a Câmara organizarão registros de seus Atos e Documentos de forma a 

preserva-lhes a consulta e extração de cópias e certidões sempre que necessários. 

Art. 152 

O Município garantirá a todos, o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da 

cultura nacional, estadual e municipal, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais, através de: 
V – proteção das expressões culturais, incluindo as indígenas, afro-brasileiras, e de outros grupos 

participantes do processo cultural, bem como o artesanato; 

§ 3º - À Administração Municipal cabe, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

§ 4º - Ao Município cumpre proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, em 

articulação com os governos federal e estadual. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Lei Orgânica Municipal de Paracambi, de 05 de abril de 1990. 

 A LOM de Paracambi dispõe no artigo 50 sobre a organização e preservação dos 

documentos. Explicita no Art. 152, § 3º que cabe à Administração Municipal cabe, na forma da 

lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem, bem como, explicita no § 4º que ao Município cumpre proteger os 

documentos, em articulação com os governos federal e estadual. 

 

8.6.3.2 Resultados da pesquisa de campo 

Destaca-se que rompidas as dificuldades iniciais de comunicação com a Prefeitura de 

Paracambi, a presente pesquisa obteve boa receptividade junto à Secretária de Administração e 

da equipe que atua no Arquivo Geral de Paracambi.  

A visita à prefeitura e ao arquivo foi realizada no dia 3 de julho de 2019 com a 

participação da Secretária de Administração e dos funcionários que atuam no arquivo, que é 

composta por 4 (quatro) servidores estatutários, sendo um de nível superior, dois de nível médio 

e um de nível fundamental. 

A partir do questionário, foram prestadas pela Secretária e pelo pessoal do arquivo as 

informações de que a Prefeitura de Paracambi:  

• Não possui uma Lei de Arquivos; 

• Não possui arquivo público municipal institucionalizado; 

• Não possui Arquivista em seu quadro de pessoal; 

• Não possui políticas arquivística nem programa de gestão de documentos; 

• Não possui nenhuma norma nem instrumentos que disciplinem a gestão, o 

tratamento e o acesso aos documentos no âmbito da prefeitura; 

• Não possui Plano de Classificação nem Tabela de Temporalidade em nenhuma 
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secretaria;  

• Não possui instrumentos de descrição e recuperação da informação; 

• O Arquivo Geral não é acessado por nenhum cidadão; 

• As condições de infraestrutura física do Arquivo Geral não são adequadas; 

• O Arquivo Geral não dispõe de recursos tecnológicos; 

• Não existe nenhum sistema informatizado que apoie as atividades de arquivo; 

• Não existe nenhuma relação do Arquivo Geral com as unidades de protocolo e 

arquivo corrente situadas nas repartições da Prefeitura; 

• Não existe nenhuma rubrica orçamentária destinada ao arquivo; 

• Não existe nenhum procedimento de conservação e preservação dos documentos. 

Cabe observar que o município de Paracambi explicita em sua Lei Orgânica, Art. 152, 

§ 3º que cabe à Administração Municipal, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. E o § 

4º cumpre ao 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, em 

articulação com os governos federal e estadual. Entretanto, observa-se que parece se tratar de 

mera cópia do disposto na CF de 1988, já que na prática, até o presente momento, não existe 

lei que regulamente a gestão de documentos e não há nenhum procedimento de gestão. 

A Secretária de Administração entende que a situação do arquivo geral precisa melhorar 

e registra que tem buscado soluções para os problemas do arquivo, tais como procura por outro 

espaço, construção de uma sede, dentre outras melhorias.  

 

8.7 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM 

 

8.7.1 Caraterização do município 

Guapimirim localiza-se na Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Sua fundação como cidade ocorreu em 21 de dezembro de 1990, tendo, portanto, 29 

anos de existência. O município tem um único distrito-sede, ocupando a área total de 360,8 

quilômetros quadrados, correspondentes a 5,4% da área da Região Metropolitana. Os limites 

municipais, no sentido horário, são: Petrópolis, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, 

Baía de Guanabara e Magé. Quanto ao aspecto demográfico, de acordo com estimativa do IBGE 

de 2018 é de 59 613 habitantes, correspondente a 0,4% do contingente da Região Metropolitana. 
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No site da prefeitura de Guapimirim14 consta o seguinte histórico para o município: 

Até o século XVII, Guapimirim era habitada por índios timbiras e tamoios que, com 
a chegada dos portugueses, subiram a serra e descobriram o rio Guapi-Mirim. Os 

primeiros vestígios de colonização se deram com a concessão de sesmarias logo após 

a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Nossa Senhora D'Ajuda de Aguapei-

Mirim foi seu primeiro nome, quando fundada em 1674. Era passagem obrigatória 

para quem se dirigisse à Serra dos Órgãos. A história de Guapimirim está relacionada 

à de Magé, município do qual se emancipou recentemente. Data dos primeiros tempos 

coloniais do Brasil o desbravamento da região de Magé. Em 1565, Simão da Mota 

edificou sua moradia no morro da Piedade, próximo do qual, ainda hoje, existe o porto 

de mesmo nome, a poucos quilômetros da atual sede municipal. 

Alguns anos depois, Simão da Mota, com outros portugueses e inúmeros escravos, 

transferiu-se para a localidade Magepe-Mirim, de onde se originou a atual cidade de 
Magé. A povoação foi elevada à categoria de freguesia em 1696. Próximo dali 

também se desenvolveu, a partir de 1643, a localidade de Nossa Senhora da Guia de 

Pacobaíba, reconhecida como freguesia em 1755. Devido ao esforço dos 

colonizadores e à fertilidade do solo, Magepe-Mirim e Guia de Pacobaíba gozaram de 

uma situação invejável no período colonial. Tanto numa quanto noutra, escravos 

introduzidos em grande número muito contribuíram para o desenvolvimento da 

agricultura e a elevação do nível econômico local. Em 1789, Magé foi elevada à 

categoria de vila, com território constituído de terras desmembradas dos municípios 

de Santana de Macacu e Rio de Janeiro, inclusive as ilhas do arquipélago de Paquetá, 

na Baía de Guanabara. Em 1857, foram-lhe atribuídos foros de cidade. Para que se 

avalie a importância desse município, durante o segundo império foi construída em 

suas terras a primeira estrada de ferro da América do Sul. Inaugurada em 1854, a 
estrada de ferro Mauá ligava as localidades de Guia de Pacobaíba e Fragoso, numa 

extensão de 14,5 quilômetros. D. Pedro II ficou tão impressionado com sua beleza 

natural que criou um pedágio a ser cobrado de todo visitante que desejasse ver o local 

hoje conhecido como Barreira. Guapimirim alcança sua emancipação por meio da Lei 

Estadual nº 1.772, de 21 de dezembro de 1990, e a instalação ocorreu em 1º de janeiro 

de 1993. O município conta, além da sede, com o distrito de Vale das Pedrinhas. 

 

 

Buscamos informações no site da Prefeitura de Guapimirim, com objetivo de levantar 

informamos sobre o APM ou arquivo geral, conforme o quadro 21. 

QUADRO 21 – ANÁLISE DO SÍTIO WEB DA PREFEITURA DE GUAPIMIRIM 

PREFEITURA DE GUPIMIRIM 

Indicadores Situação Descrição da informação  Observação 

Web site Consta https://guapimirim.rj.gov.br  

Portal da Transparência 

/Link e-SIC eletrônico 

Consta  Link disponibilizado 

pela CGU 

Sic Presencial Consta   

Link para ouvidoria Consta  Link CGU/2017 

Endereço:  Consta   

Telefone: Consta   

E-mail: Consta   

Lei de Arquivo Não consta  - 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

consta LAI  1.034 de 21-3-2018 - 

Lei Orgânica Municipal Consta   

Legislação (leis, decretos, 

portarias e resoluções) 

Consta   

 
14 Disponível em: https://guapimirim.rj.gov.br/historia. Acesso em: 28 dez. 2018. 

https://guapimirim.rj.gov.br/historia
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Diário Oficial  Consta   2017-2019 

Informações sobre o 

Arquivo Público Municipal 

/ Arquivo Geral /Central  

Não consta - - 

Política Municipal de 

Arquivos / Legislação 

Arquivística 

Não consta - - 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não consta - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações constantes no portal eletrônico da prefeitura de 

Guapimirim 
 

A Prefeitura de Guapimirim não informa em seu site se tem um APM ou um arquivo 

geral. Não foi localizado no site menção a lei de arquivo e normas que discipline a gestão de 

documentos e arquivos. Consta a LAI. 

 

8.7.2 Administração Municipal de Guapimirim 

A estrutura administrativa da Prefeitura de Guapimirim é composta por 17 secretarias 

municipais, conforme informações publicizadas no Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal de Guapimirim, em 6 de agosto de 2019, a saber: 1) Administração; 2) Fazenda; 3) 

Casa Civil; 4) Procuradoria Geral; 5) Controladoria Geral; 6) Educação; 7) Saúde; 8) Ambiente; 

9) Obras e Serviços Públicos; 10) Urbanismo e Regularização Fundiária; 11) Segurança, Ordem 

Pública e Defesa Civil; 12) Indústria, Comércio, Trabalho e Renda; 13) Assistência Social e 

Direitos Humanos; 14) Cultura; 15) Agricultura, 16) Pecuária e Pesca; 17) Esportes, Lazer e 

Turismo. 

 

8.7.3 Situação Arquivística 

 

8.7.3.1 Aspectos legais 

Buscamos na Lei orgânica de Guapimirim informações sobre os documentos e arquivos, 

e observamos que a LOM de Paracambi praticamente repete trechos da CF/88, conforme 

demonstra o quadro 22 

QUADRO 22 – LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM 

ARTIGO REDAÇÃO DO ARTIGO 

Art.23 

Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência 

do Município, especialmente no que se refere ao seguinte: 

I - Assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação Federal e a Estadual 

notadamente no que diz respeito: 

b) à proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, como os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos do Município; 
c) a impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural do Município; 

d) à abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
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Art. 229 

O Município, no exercício de sua competência: 

I - apoiará as manifestações da cultura local; 

II - protegerá, por todos os meios ao seu alcance, obras, objetos, documentos e imóvel de valor 

histórico, cultural e paisagístico. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Lei Orgânica Municipal de Guapimirim, de 30 de junho de 1993. 

 

8.7.3.2 Resultados da pesquisa de campo 

Destaca-se que a comunicação com a Prefeitura de Guapimirim foi de certo modo 

tranquila, a presente pesquisa obteve boa receptividade junto ao Secretário de Administração e 

do funcionário que atua no Arquivo Geral. A visita à prefeitura e ao arquivo foi realizada em 

dois momentos. A primeira em 24 de junho de 2019, com o objetivo de explicitar ao Secretário 

os objetivos da pesquisa, e uma segunda visita, realizada em 8 de julho de 2019, oportunidade 

em que foi feita a visita às instalações do arquivo e que contou com a participação do assessor 

do Secretário de Administração e um funcionário que atua no arquivo, sendo este de nível 

fundamental. Nesta reunião, a partir das questões do questionário, foram prestadas pelo 

funcionário do arquivo as informações de que a Prefeitura de Guapimirim:  

• Não possui uma Lei de Arquivos; 

• Não possui arquivo público municipal institucionalizado; 

• Não possui Arquivista em seu quadro de pessoal; 

• Não possui políticas arquivística nem programa de gestão de documentos; 

• Não possui nenhuma norma nem instrumentos que disciplinem a gestão, o 

tratamento e o acesso aos documentos no âmbito da prefeitura; 

• Não possui Plano de Classificação nem Tabela de Temporalidade em nenhuma 

secretaria;  

• Não possui instrumentos de descrição e recuperação da informação; 

• O Arquivo Geral não é acessado por nenhum cidadão; 

• As condições de infraestrutura física do Arquivo Geral não são adequadas, uma vez 

que existem riscos de incêndio e inundações, no entanto, são razoavelmente limpas; 

• O Arquivo Geral não dispõe de recursos tecnológicos; 

• Não existe nenhum sistema informatizado que apoie as atividades de arquivo; 

• Não existe nenhuma relação do Arquivo Geral com as unidades de protocolo e 

arquivo corrente situadas nas repartições da Prefeitura; 

• Não existe nenhuma rubrica orçamentária destinada ao arquivo; 

• Não existe nenhum procedimento de conservação e preservação dos documentos. 

 O Secretário de Administração registrou que quando assumiu a Secretaria o arquivo 

estava em uma situação muito ruim e que em sua gestão vem empreendendo melhorias. Entende 



185 

 

que a situação do arquivo geral não é a melhor e registra que tem buscado soluções para os 

problemas do arquivo. 

 

8.8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA 

 

8.8.1 Caraterização do município 

 

Seropédica pertence à Região Metropolitana, que também abrange os municípios de Rio 

de Janeiro, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 

Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá. O município tem um único 

distrito-sede, ocupando uma área total de 283,8 quilômetros quadrados, correspondentes a 4,2% 

da área da Região Metropolitana. Os limites municipais, no sentido horário, são: Itaguaí, 

Paracambi, Japeri, Queimados e Nova Iguaçu. Quanto ao aspecto demográfico, de acordo com 

a estimativa do IBGE/2017, Seropédica tem uma população de 84.416 habitantes. Sobre a 

origem do município, tem-se: 

O início do desbravamento do atual território dos municípios de Itaguaí, Seropédica e 

Paracambi data de meados do século XVII. Os jesuítas lançaram as bases da futura 

povoação em terras compreendidas entre os Rios Tiguaçu e Itaguaí, para catequizar 

os índios da região. Posteriormente, os missionários verificaram que as terras da 

Fazenda de Santa Cruz, mais próximas do mar, melhor se prestavam para aldeamento, 

para lá se transferindo com os aborígines, onde erigiram um templo dedicado a São 

Francisco Xavier, inaugurado em 1729, futura Itaguaí. Em 1818, a aldeia de Itaguaí 

foi elevada à categoria de vila, com a denominação de Vila de São Francisco Xavier 
de Itaguaí, cujo município foi desmembrado de territórios do Rio de Janeiro e de 

Angra dos Reis. Dotado de terras férteis, o município de Itaguaí desfrutou, no século 

passado e até 1880, de fortes atividades rurais e comerciais, exportando em grande 

escala cereais, café, farinha, açúcar e aguardente. Com a abolição da escravatura, 

houve considerável êxodo dos antigos escravos, ocasionando terrível crise econômica. 

Esse fato, aliado à falta de transporte e à insalubridade da região, fez com que 

desaparecessem as grandes plantações, periódicas ou permanentes. O abandono das 

terras provocou a obstrução dos rios que cortam quase toda a baixada do território 

municipal, alagando-a. Daí se originou o grassamento da malária, que reduziu a 

população local e paralisou por várias décadas o desenvolvimento econômico da 

região. A passagem da antiga rodovia Rio-São Paulo pelo território do antigo distrito 

de Seropédica, a instalação da indústria têxtil no antigo distrito de Paracambi, aliadas 
às obras de saneamento da Baixada Fluminense, empreendida por Nilo Peçanha, que 

permitiram o aproveitamento de grandes áreas, possibilitaram ao município readquirir 

sua antiga posição de prestígio. Em 1997, Seropédica tornou-se município 

independente de Itaguaí. Seu nome advém de um neologismo formado por duas 

palavras: uma, de origem latina, sericeo ou serico, que significa seda, e outra, grega, 

pais ou paidós, que significa tratar ou consertar. Um local, portanto, onde se trata ou 

se fabrica seda. O perfil atual é de uma extensão da cidade universitária.  

 

Buscamos informações no site da Prefeitura de Seropédica, com objetivo de levantar 

informamos sobre o APM ou arquivo geral, conforme o quadro 23. 
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QUADRO 23 – ANÁLISE DO SÍTIO WEB DA PREFEITURA DE SEROPÉDICA 

PREFEITURA DE SEROPÉDICA 

Indicadores Situação Descrição da informação  Observação 

Web site Consta http://transparencia.seropedica.rj.gov.br/  

Portal da Transparência 

/Link e-SIC eletrônico 

Consta  Não funciona 

desde dezembro 
de 2018 

Sic Presencial Não Consta - - 

Link para ouvidoria Não Consta - - 

Endereço:  Consta   

Telefone: Consta   

E-mail: Consta   

Lei de Arquivo Não consta - - 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

Consta   

Lei Orgânica Municipal Consta   

Legislação (leis, decretos, 
portarias e resoluções) 

Consta   

Diário Oficial  Consta    

Informações sobre o 

Arquivo Público Municipal / 

Arquivo Geral /Central  

Não consta - - 

Política Municipal de 

Arquivos / Legislação 

Arquivística 

Não consta - - 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não consta - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações constantes no portal eletrônico da prefeitura de 

Seropédica.15 

 

A Prefeitura de Seropédica não informa em seu site se tem um APM ou um arquivo 

geral. Não foi localizado no site menção a lei de arquivo e normas que discipline a gestão de 

documentos e arquivos. Não consta a LAI.  

 

8.8.2 Administração Municipal de Seropédica  

 

A estrutura administrativa da Prefeitura de Cachoeira de Seropédica é composta por 16 

secretarias municipais, conforme informações publicizadas no Portal da Transparência da 

Prefeitura Municipal de Seropédica, em 6 de agosto de 2019, a saber: 1) Administração; 2) 

Fazenda; 3) Governo; 4) Procuradoria Geral; 5) Controladoria Geral; 6) Educação, Cultura e 

Esporte; 7) Saúde e Defesa Civil; 8) Obras; 9) Segurança e Ordem Pública; 10) Trabalho e 

Emprego; 11) Serviços Públicos; 12) Planejamento e Desenvolvimento Sustentável; 13) 

Assistência Social e Direitos Humanos; 14) Secretaria de Comunicação, 15) Turismo e Eventos; 

 
15 Disponível em: https://www.seropedica.rj.gov.br/. Acesso em: 28 dez. 2018. 

https://www.seropedica.rj.gov.br/
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16)  Suprimentos. 

 

8.8.3 Situação Arquivística 

 

8.8.3.1 Aspectos legais 

 

Buscamos na Lei orgânica de Seropédica informações sobre os documentos e arquivos, 

e observamos que a LOM de Paracambi apenas repete trechos da CF/88, conforme demonstra 

o quadro 24. 

QUADRO 24 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA 

ARTIGO REDAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 12 – 

Da Competência Comum 

É de competência comum do Município, da União e do Estado, na forma prevista em Lei 

Complementar Federal: 

I – zelar pela guarda da Constituição da República, da Constituição Estadual, das lei e das 

instituições democráticas, e conservar o patrimônio público; 

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, 

as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

Art. 14 
Além de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, ao Município é vedado: 

II – recusar fé aos documentos públicos; 

Art. 150  

O Município garantirá a todos, o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da 
cultura nacional, estadual e municipal, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais, através de: § 4º - Ao Município cumpre proteger os documentos, as obras 

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

mutáveis e os sítios arqueológicos, em articulação com os governos federal e estadual. 

Fonte: Elaborado com base na Lei Orgânica Municipal de Seropédica, de 30 de junho de 1997. 

 

8.8.3.2 Resultados da pesquisa de campo 

 

Em 28 de dezembro de 2018 foram encaminhados pedido de informação à Prefeitura de 

Seropédica, via e-SIC sobre o arquivo, que não respondeu. Em 22 de abril de 2019 novo pedido 

foi feito via e-SIC que também não foi respondido. Foram encaminhados e-mails que também 

não foram respondidos. Após diversas tentativas por telefone, a Secretária de Administração 

respondeu, por telefone, que não poderia autorizar a visita ao Arquivo Geral nem falar sobre os 

arquivos, pois o mesmo continha informações “secretas” e que ela entraria em contato com seu 

“setor jurídico” para se informar sobre a possibilidade de autorizar o pedido de informações e 

visita ao arquivo.  

Tendo em vista que não conseguimos mais contatar a Secretária para saber se a visita 

ao Arquivo Geral tinha sido autorizada pelo setor jurídico, optamos por comparecer 

presencialmente à Prefeitura de Seropédica no 3 de julho de 2019.  

Entretanto, fomos informados que a Secretária se encontrava em reunião e não poderia 
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nos atender.  Continuamos as tentativas de obter autorização para visitar o arquivo geral da 

Prefeitura de Seropédica nos meses de agosto e setembro e após muita insistência, a Secretaria 

de Administração informou que estava autorizada a nossa visita à Prefeitura, mas não foi 

autorizada a visita ao arquivo. Fomos recebidos pela servidora responsável pelo arquivo geral 

que, segundo informações prestadas por ela, é servidora estatutária e atua no arquivo há mais 

de 23 anos. A servidora prestou os seguintes esclarecimentos: 

• A prefeitura de Seropédica não possui uma Lei de Arquivos; 

• A prefeitura de Seropédica não possui arquivo público municipal 

institucionalizado; 

• Não possui políticas arquivística nem programa de gestão de documentos; 

• Não possui nenhuma norma nem instrumentos que disciplinem a gestão, o 

tratamento e o acesso aos documentos no âmbito da prefeitura; 

• Não possui Plano de Classificação nem Tabela de Temporalidade em nenhuma 

secretaria;  

• Não possui instrumentos de descrição e recuperação da informação; 

• O Arquivo Geral não é acessado por nenhum cidadão; 

• O estado de conservação é regular; 

• O Arquivo Geral não dispõe de recursos tecnológicos; 

• Não existe nenhum sistema informatizado que apoie as atividades do arquivo; 

• O Arquivo Geral, a unidade de protocolo e arquivo corrente estão situados nas 

repartições da Prefeitura; 

• Não existe nenhuma rubrica orçamentária destinada ao arquivo; 

• A Prefeitura apresenta boas condições de infraestrutura, por ser uma prefeitura 

com pouco mais de vinte anos de instalação. Segundo a servidora responsável 

pelo arquivo, a área de guarda dos documentos possui boa aeração, é limpo e 

higienizado periodicamente. 

  

8.9 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ 

 

8.9.1 Caraterização do município 

 

Barra do Piraí pertence à Região do Médio Paraíba, que também abrange os municípios 

de Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das 
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Flores, Valença e Volta Redonda. No site da Prefeitura de Barra do Piraí16 consta histórico do 

município, extraído do Livro Pequeno Cidadão, conhecendo Barra do Piraí, de Célia Muniz e 

Bia Rothe, conforme transcrito a seguir:  

 

Durante o período colonial, a região onde se encontrava o município, ou seja, o Vale 

do Paraíba, era uma imensa floresta habitada por índios das tribos Xumetos, Pitas e 

Araris, que foram chamados pelos portugueses de Coroados, devido à forma do seu 

cabelo. Até hoje podemos observar nos nomes de nossos rios Paraíba e Piraí, no nome 

do Distrito de Ipiabas, da Serra do Ipiranga e da Fazenda Ibitira, a herança deixada 
pelos índios. Enquanto isso, nas Minas Gerais (atuais estados de Minas Gerais e 

Goiás) onde o ouro estava sendo explorado, trazia-se muita riqueza para aquela região. 

A ligação entre o Rio de Janeiro e a região das minas era feita por meio de trilhas no 

meio da mata: as estradas do ouro. Ao lado destas, outras menores foram abertas e 

algumas passavam próximas ao lugar onde hoje está Barra do Piraí e Valença 

(município vizinho ao nosso). Esses caminhos serviam para passagem das tropas de 

mulas, que por serem animais muito resistentes, faziam o transporte do ouro e, 

posteriormente, da produção do café, que saia de nossas lavouras para o Rio de 

Janeiro, trazendo na volta produtos para os habitantes das minas. 

Somente após a independência, quando as minas de ouro decaíram, muitos mineiros 

e portugueses vieram se estabelecer nas margens do rio Paraíba e, assim, iniciaram a 

plantação do café. Começaram a surgir, então, as fazendas de café, que, para se 
formar, expulsaram os índios. Eles foram aldeados na então Conservatória do Rio 

Bonito (atual Conservatória do distrito de Valença). Daí por diante, várias cidades 

foram surgindo em torno da lavoura do café como Valença, Vassouras, Piraí, Barra 

do Piraí, entre outras. Cabe ressaltar que, na época, o braço escravo era a mão-de-obra 

usada na produção cafeeira. E eram nas fazendas de nossa região que possuíam 

grandes senzalas, nas quais eles abrigavam os escravos negros, de vários grupos 

étnicos vindos da África. A primeira notícia que temos de nosso município é de 1843, 

com a compra de um sítio na foz do rio Piraí, denominado Barra do Piraí, por Antônio 

Gonçalves de Moraes, também dono da fazenda São João da Prosperidade, em 

Ipiabas, hoje distrito de Barra do Piraí, que, na época, era onde se produzia o café.  

Dez anos depois, o dono do sítio construiu uma ponte sobre o rio Piraí e, assim, teve 
início o povoado de São Benedito, em terras do município de Piraí, cidade vizinha a 

nossa. Já em 1864, com a chegada da estrada de ferro D. Pedro II, construída para 

levar a produção cafeeira do Vale do Paraíba para o Rio de Janeiro, o povoado de São 

Benedito recebeu um grande incentivo para seu desenvolvimento. Assim, o povoado 

cresceu e tornou-se o centro do comércio do café da região. 

Estabelecimentos comerciais foram criados, armazéns de café recebiam o produto de 

várias cidades e, daqui, enviavam para o Rio de Janeiro. As tropas de mulas traziam 

o café de longas distâncias, agora para a cidade de Barra do Piraí, e muitas vezes era 

usada a navegação pelos rios, pois no rio Paraíba os barcos navegavam desde o Tombo 

do Paraíba (Cachoeira do Funil, em Resende) até Barra do Piraí, sendo o rio Piraí 

também navegável. Com a construção dos ramais da estrada de ferro para São Paulo 

e Minas Gerais, diminuiu-se o movimento de exportação do café. Porém, Barra do 
Piraí continuou sendo um grande entroncamento ferroviário, onde os viajantes faziam 

baldeação e, muitas vezes, pernoitavam. Daí a existência de um Hotel da Estação, 

muito movimentado na época. Em 1881, foi criada a estrada de ferro Santa Izabel do 

Rio Preto, depois chamada de estrada de ferro de Sapucay, Rede Sul Mineira e, 

finalmente, Rede Mineira de Viação, e construiu uma ponte sobre o rio Paraíba (a 

nossa ainda existente ponte metálica), para passagem dos trens e depois de pedestres. 

No ano de 1879, foi criada a estrada de ferro Piraiense ligando o povoado de Barra do 

Piraí à sede do município que, na época, era Piraí. Com essas três estradas de ferro e 

um crescente comércio, Barra do Piraí passou a ser o centro econômico do Vale do 

Paraíba, porém, continuou como povoado, pertencendo a dois municípios. Somente 

em 1885 foi criada a freguesia de São Benedito de Barra do Piraí. O povoado de 
Santana também prosperou com o auxílio do Barão do Rio Bonito, que construiu a 

 
16 Disponível em: https://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/. Acesso em: 28 dez. 2018. 

https://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/
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igreja de Sant’Ana e o beco da Carioca e, apesar dos esforços que fez junto ao 

governador de D. Pedro II, não conseguiu a elevação da vila de Barra do Piraí a 

município, durante o período do Império, já que o poder dos políticos de Piraí e 

Valença não permitia, uma vez que as estradas de ferro davam muito lucro a esses 

municípios. O café trouxe grande riqueza para as cidades do Vale do Paraíba, porém 

essa riqueza durou poucos anos. O Vale, a partir de 1830, entrou em decadência 40 

anos depois. As grandes fazendas definharam e os fazendeiros empobreceram. Em 

1888, quando foi abolida a escravidão, a maioria das fazendas já estava sendo entregue 

aos bancos aos quais os fazendeiros deviam muito dinheiro. Na década de 70, as 

fazendas de café entraram em decadência e os municípios de Valença, Piraí, 
Vassouras, Resende, Três Rios e Paraíba do Sul sofreram muito com a decadência das 

fazendas, perdendo suas rendas. Barra do Piraí, porém, não sofreu muito com a 

decadência do café, por ser um entroncamento ferroviário importante. Com a 

Proclamação da República e a mudança do poder político, Barra do Piraí foi elevada 

a município em 10 de março de 1890, tendo suas terras desmembradas dos municípios 

vizinhos. Da cidade de Valença, foi desmembrada a Vila de Sant’Ana, à margem 

esquerda do Paraíba. De Piraí, a próspera freguesia de Barra do Piraí, situada à 

margem direita do Paraíba. E de Vassouras, a Vila dos Mendes, que já possuía, nesta 

época, uma fábrica de papel (CIPEC) e uma fábrica de fósforos, além de fazendas. 

Em 1890, Barra do Piraí possuía quatro mil habitantes. Como município, Barra do 

Piraí cresceu e tornou-se um centro comercial muito importante do Vale do Paraíba. 
As Ferrovias Central do Brasil; Rede Mineira de Viação; e Piraiense eram o meio de 

comunicação entre as cidades vizinhas e o centro econômico. 

 

Buscamos informações no site da Prefeitura de Barra do Piraí, com objetivo de obter 

informamos sobre o APM ou arquivo geral, conforme o quadro 25. 

QUADRO 25 – ANÁLISE DO SÍTIO WEB DA PREFEITURA DE BARRA DO PIRAÍ 

PREFEITURA DE BARRA DO PIRAÍ 

Indicadores Situação Descrição da informação  Observação 

Web site Consta http://www.barradopirai.rj.gov.

br/portal/ 

 

Portal da Transparência 
/Link e-SIC eletrônico 

Consta   

Sic Presencial Consta   

Link para ouvidoria Consta  Link CGU/2017 

Endereço:  Consta   

Telefone: Consta   

E-mail: Consta   

Lei de Arquivo Não consta - - 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

Não consta - - 

Lei Orgânica Municipal Consta   

Legislação (leis, decretos, 

portarias e resoluções) 

Consta   

Diário Oficial  Consta    

Informações sobre o Arquivo 

Público Municipal / Arquivo 

Geral / Central  

Não consta - - 

Política Municipal de 

Arquivos / Legislação 

Arquivística 

Não consta - - 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não consta - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações constantes no portal eletrônico da prefeitura de Barra do 

Piraí.17 

 
17 Disponível em: http://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/. Acesso em: 28 dez. 2018. 

http://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/
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A Prefeitura de Barra do Piraí não informa em seu site se tem um APM ou um arquivo 

geral. Não foi localizado no site menção a lei de arquivo e normas que discipline a gestão de 

documentos e arquivos. Não consta a LAI.  

 

8.9.2 Administração Municipal de Barra do Piraí 

 

A estrutura administrativa da Prefeitura de Barra do Piraí é composta por 24 secretarias 

municipais, conforme informações publicizadas no Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal de Barra do Piraí, em 6 de agosto de 2019, a saber: 1) Administração; 2) 

Controladoria Geral; 3) Procuradoria Geral; 4) Governo; 5) Planejamento e Coordenação; 6) 

Fazenda; 7) Saúde; 8) Educação; 9) Obras Públicas; 10) Habitação; 11) Água e Esgoto; 12) 

Ambiente; 13) Esportes; 14) Turismo, Cultura e Lazer; 15) Trabalho e Desenvolvimento 

Econômico; 16) Inovação e Tecnologia da Informação; 17) Cidadania e Ordem Pública; 18) 

Defesa Civil; 19) Assistência Social; 20) Agricultura; 21) Recursos Humanos; 22) Complexo 

da Califórnia; 23) Serviços Públicos; 24) Fundo de Previdência. 

8.9.3 Situação Arquivística 

 

8.9.3.1 Aspectos legais 

 Buscamos na Lei orgânica de Barra do Piraí informações sobre os documentos e 

arquivos, conforme demonstra o quadro 26. 

QUADRO 26 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ 

ARTIGO REDAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 13 

Das Atribuições da Câmara Municipal 

Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do 

Município, especialmente no que se refere ao seguinte: 

I - assunto de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e a estadual, notadamente 

no que diz respeito: 

a) à saúde, à assistência pública e à proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências; 

b) à proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, como os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos do Município; 

c) ao impedimento da evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural do Município; 

d) à abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 

Art. 171 

O Município no exercício de sua competência: 

I – apoiará as manifestações da cultura local; 

II – protegerá por todos os meios ao seu alcance obras, objetos, documentos e imóveis de valor 

histórico, artístico, cultural e paisagístico; 

III – promoverá entrosamento com as Universidades, no sentido de obter livros e publicações para 

o acervo da Biblioteca Municipal; 

IV – criará, com o apoio da iniciativa privada, a Casa da Cultura, acessível à população para as 

diversas manifestações culturais, onde funcionarão, em anexo, a Biblioteca, o Arquivo e o Herbário 

Municipal. 

Fonte: elaborado com base na Lei Orgânica Municipal de Barra do Piraí, de 05 de abril de 1990. 
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Observa-se no que no em seu Inciso V, art. 171, a Lei Orgânica Municipal de Barra do 

Piraí previa a criação de uma “Casa da Cultura” com o apoio da iniciativa privada, onde 

funcionariam, em anexo, a Biblioteca, o Arquivo e o Herbário Municipal. 

 

8.9.3.2 Resultados da pesquisa de campo 

 

Quanto ao percurso da pesquisa na Prefeitura de Barra do Piraí é importante destacar 

que dentre as prefeituras pesquisadas, a de Barra do Piraí foi a mais difícil e a mais 

constrangedora. Muitas foram as ligações telefônicas e envio de e-mails. Soma-se ainda o mau 

atendimento e o comportamento inadequado de “servidores”, como por exemplo, repassarem a 

ligação para números de telefones errados ou que não existiam, e, quando finalmente 

conseguimos falar com a Secretaria de Administração, nos foi informado que somente o 

Secretário de Planejamento poderia autorizar a visita. Entretanto, este Secretário não atendia as 

ligações e também não respondeu aos nossos e-mails. Foi informado que somente uma 

estagiária X poderia ser a ponte para conseguir a autorização de visita junto ao Secretário, sendo 

que a estagiária X sempre fornecia as mesmas informações, ou seja, que ainda estava tentando 

falar com o Secretário. Após um longo e cansativo processo de insistência, fomos recebidos na 

Prefeitura de Barra do Piraí, mas não foi autorizada a nossa visita ao arquivo geral. Face às 

dificuldades de comunicação, foi enviado Sics solicitando as seguintes informações: 

✓ O município possui uma lei de arquivo? Em caso, positivo solicito cópia do 

dispositivo legal (lei, decreto, outro). 

✓ O município possui uma lei de acesso à informação? Em caso, positivo solicito cópia 

do dispositivo legal (lei, decreto, outro). 

✓ O Arquivo Geral permite acesso ao público? Em caso, negativo, solicito cópia do 

dispositivo legal (lei, decreto, outro) que restringe acesso aos documentos públicos 

de Barra do Piraí? 

✓ A Prefeitura de Barra do Piraí possui uma política (ou programa) de gestão de 

documentos instituída em nível municipal? Em caso positivo, solicito cópia do 

regulamento. 

✓ A Prefeitura de Barra do Piraí possui manuais ou normas municipais que disciplinem 

as atividades envolvidas na produção, tramitação/utilização e destinação de 

documentos? Em caso positivo, solicito cópia do regulamento. 

✓ A Prefeitura de Barra do Piraí possui Plano de Classificação de Documentos relativos 

às atividade-meio e atividades-fim? 
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✓ A Prefeitura de Barra do Piraí possui Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos instituída nas secretarias municipais? 

✓ A Prefeitura de Barra do Piraí possui Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos (TTD)? 

✓ Solicito cópia do inventário ou catálogo de todos os documentos que compõe o 

acervo documental desta prefeitura, considerando que Barra do Piraí é um município 

com mais de 100 anos de existência;  

Solicito informar o endereço e o telefone do arquivo onde estão arquivados os 

documentos originais de valor permanente que registram a gestão dos prefeitos de Barra do 

Piraí que atuaram entre os anos de 1940 à 1980, considerando que os documentos de valor 

permanente são os que contêm valor histórico, valor probatório e /ou informativo), e, que 

conforme determina a legislação são inalienáveis e imprescritíveis, devendo estes serem 

definitivamente preservados. 

 

8.10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 

 

8.10.1 Caraterização do município 

 

O município de Saquarema está localizado na Mesorregião das Baixadas Litorâneas, 

também conhecida como Região dos Lagos. Tem como municípios limítrofes Araruama, 

Arraial do Cabo e Rio Bonito. 

No site do IBGE18 tem-se as seguintes informações:  

 

Segundo os historiadores, em 1530, D. João III, rei de Portugal, reconhecendo que o 
sistema de 'exposições' para guardar as costas do Brasil exigia grandes sacrifícios e 

não apresentava resultados satisfatórios, por falta de pontos onde se provesse de 

mantimentos e de homens, resolveu fundar uma colônia nas margens do rio da Prata, 

donde Caboto acabava de voltar, mal sucedido. Para levar a bom término esse intento, 

mandou organizar uma frota composta de 2 naus, 1 galeão e 2 caravelas, tendo como 

tripulantes e passageiros cerca de 400 pessoas. Por força de uma Carta Régia datada 

de 20 de novembro de 1530, D. João III confiou a direção dessa frota a Martim Afonso 

de Souza, dando-lhe poderes extraordinários, entre os quais, o de 'tomar posse e 

colocar marcos em todo o território até a linha demarcada'. A frota zarpou do porto de 

Lisboa em 3 de dezembro de 1530, chegando à baía de Todos os Santos, depois de 

desmembrada de uma parte que se dirigiu para o norte, em 13 de março de 1531. No 
dia 17 deste último mês, Martim Afonso de Souza reiniciou sua viagem para o sul. 

Passados dias, após contornar o Cabo Frio, fundeou no 'Costão', em frente ao antigo 

'Morro do Sambaqui', hoje conhecido pelo nome de 'Morro do Canto', situado próximo 

à 'Barra Nova'. 

Nesse local, encontrou Martim Afonso de Souza regular número de índios da tribo 

dos Tamoios, obedientes à chefia de um índio denominado 'Sapuguaçu'. Habitavam 

 
18 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/saquarema/historico. Acesso em: 15 dez. 2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/saquarema/historico
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os índios em choças construídas em troncos de árvores e cobertas com palhas de tábua 

ou pita. Suas embarcações, feitas de um só tronco, eram ligeiríssimas, causando 

pasmo aos devassadores, a rapidez e perícia com que eram dirigidas. Abastecidos os 

seus navios, de água, lenha e frutos nativos, prosseguiu Martim Afonso de Souza sua 

viagem, abandonando as plagas de 'Socó-Rema', denominação dada pelos indígenas, 

segundo reza a tradição, à zona lacustre, em virtude da existência nela observada de 

numerosos bandos de aves pernaltas, conhecidas pelo nome de socós. Quatro anos 

após essa visita, o rei D. João III, buscando uma solução menos dispendiosa para o 

problema de colonização do Brasil, resolveu dividi-lo em Capitanias Hereditárias. Foi 

devido à concretização desse desejo real que as terras do atual município de 
Saquarema, no ano de 1534, passaram a pertencer a Martim Afonso de Souza, por se 

encontrar dentro dos limites fixados para a Capitania de São Vicente, a ele doada nesse 

ano.  

 

Buscamos informações no site da Prefeitura de Saquarema, com objetivo de levantar 

informamos sobre o APM ou arquivo geral, conforme o quadro 27. 

 

QUADRO 27 – ANÁLISE DO SÍTIO WEB DA PREFEITURA DE SAQUAREMA 

PREFEITURA DE SAQUAREMA 

Indicadores Situação Descrição da informação  Observação 

Web site Consta https://www.saquarema.rj.gov.b

r/ 

 

Portal da Transparência 

/Link e-SIC eletrônico 

Consta   

Sic Presencial Consta  Rua Coronel Madureira, 

77 – Centro – Saquarema 

– RJ 

Link para ouvidoria Consta Ouvidoria disponibiliza 

telefone,  (22) 2651-1066; 

Link CGU/2017 

Endereço:  Consta Rua Coronel Madureira, 77 - 

Centro – Saquarema  

 

Telefone: Consta Telefone: (22) 2651-2463 

 

Não funciona 

E-mail: Consta pms@saquarema.rj.gov.br  

Lei de Arquivo Não consta - - 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

Não consta - - 

Lei Orgânica Municipal Consta   

Legislação (leis, decretos, 

portarias e resoluções) 

Consta   

Diário Oficial  Consta    

Informações sobre o 

Arquivo Público Municipal 

/ Arquivo Geral /Central  

Não consta - - 

Política Municipal de 

Arquivos / Legislação 

Arquivística 

Não consta - - 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não consta - - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações constantes no portal eletrônico da prefeitura de 

Saquarema19 
 

 
19 Disponível em: https://www.saquarema.rj.gov.br/. Acesso em: 28 dez. 2018. 

https://www.saquarema.rj.gov.br/
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A Prefeitura de Saquarema não informa em seu site se tem um APM ou um arquivo 

geral. Não foi localizado no site menção a lei de arquivo e normas que discipline a gestão de 

documentos e arquivos. Consta LAI - Lei nº 1.687 de 2018. 

 

8.10.2 Administração Municipal de Saquarema 

 

A estrutura administrativa da Prefeitura de Saquarema, conforme consulta ao Portal da 

Transparência da Prefeitura, em 6 de agosto de 2019, é composta por 19 secretarias municipais 

e um instituto, conforme a seguir: 1) Procuradoria Geral; 2) Controladoria Geral; 3) 

Administração, Receita e Tributação; 4) Finanças; 5) Governo; 6) Planejamento; 7) Educação 

e Cultura; 8) Obras e Urbanismo; 9) Meio Ambiente; 10) Transporte e Serviços Públicos; 11) 

Saúde; 12) Ordem Pública; 13) Desenvolvimento Social; 14) Esporte, Lazer e Turismo; 15) 

Agricultura e Abastecimento; 16) Comunicação Social; 17) Gestão, Inovação e Tecnologia; 18) 

Mulher; 19) Gabinete. A PMS conta ainda com o Instituto de Benefícios e Assistência dos 

Servidores de Saquarema – IBASS. 

 

8.10.3 Situação Arquivística 

 

8.10.3.1 Aspectos legais 

 

Buscamos na Lei orgânica de Saquarema informações sobre os documentos e arquivos, 

e observamos que a LOM de Saquarema apenas repete trechos da CF/88, conforme demonstra 

o quadro 28 

QUADRO 28 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA 

ARTIGO REDAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 11 

É da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado, observada a lei 

complementar federal, o exercício das seguintes medidas: 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público; 

III - proteger os documentos, impedindo a evasão, a destruição e a descaracterização das obras e 
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis 

e os sítios arqueológicos; 

IV - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

Art. 13 
Ao Município é vedado: 

II - recusar fé aos documentos públicos;  

Fonte: elaborado com base na Lei Orgânica do Município de Saquarema, de 5 de abril de 1990. 
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8.10.3.2 Resultados da pesquisa de campo 

Tendo em vista a não localização no site da Prefeitura de Saquarema de informações 

sobre o arquivo municipal, sobre a legislação arquivística e sobre as normas de gestão de 

documentos, foram enviados nove SICs solicitando informações, nas seguintes datas: e-sic 

nº23/2019, em 01/03/2019, e-sic nº67/2019, em 29/07/2019, e-sic nº68/2019, em 29/07/201967, 

e-sic nº78/2019, em 11/09/2019;  e-sic nº79/2019, em 11/09/2019; e-sic nº99/2019, em 

09/12/2019; e-sic nº100/2019, em 09/12/2019 e e-sic nº101/2019, em 09/12/2019 em 

09/12/2019, conforme mostra a figura 9 

A comunicação com a Prefeitura de Saquarema foi de certo modo rápida, pois a 

Prefeitura de Saquarema informou por meio do e-Sic nº 23, enviado em 01/03/2019, que a 

Prefeitura de Saquarema não possui um arquivo público municipal institucionalizado e que cada 

Secretaria ou departamento é responsável por arquivar e cuidar de seus documentos e que sendo 

assim, não se faz necessária um APM. 

Mediante a resposta, foram enviados pedidos de autorização de visita, via e-mail, aos 

arquivos da Prefeitura de Saquarema e em 13 /11/ 2019 a visita foi autorizada à Prefeitura. Em 

conversa com a Secretária Municipal de Gabinete e com o Procurador Geral do Município, nos 

informaram novamente que cada secretaria tem seus próprios arquivos e sugeriram conversar 

com o Secretário de Administração que detinha um arquivo morto, este, por sua vez, transferiu 

a reunião para outra servidora. Nesta reunião, a partir das questões elencadas no questionário, 

foram prestadas pela servidora as informações de que a Prefeitura de Saquarema:  

• Não possui uma Lei de Arquivos; 

• Não possui arquivo público municipal institucionalizado; 

• Não possui Arquivista em seu quadro de pessoal; 

• Não possui política arquivística nem programa de gestão de documentos; 

• Não possui nenhuma norma nem instrumentos que disciplinem a gestão, o 

tratamento e o acesso aos documentos no âmbito da prefeitura; 

• Não possui Plano de Classificação nem Tabela de Temporalidade em nenhuma 

secretaria;  

• Não possui instrumentos de descrição e recuperação da informação; 

• Os Arquivos não são acessados por nenhum cidadão; 

• Não foi possível avaliar as condições de infraestrutura física do Arquivo Geral, uma 

vez que não foi autorizada a visita aos arquivos; 

• O Arquivo Geral não dispõe de recursos tecnológicos; 
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• Não existe nenhum sistema informatizado que apoie as atividades de arquivo; 

• Não existe nenhuma relação do Arquivo Geral com as unidades de protocolo e 

arquivo corrente situadas nas repartições da Prefeitura; 

• Não existe nenhuma rubrica orçamentária destinada ao arquivo; 

• Não existe nenhum procedimento de conservação e preservação dos documentos. 

 

8.11 SÍNTESE E ANÁLISE DOS DADOS LEVANTADOS NA PESQUISA DE CAMPO: 

A SITUAÇÃO ARQUIVÍSTICA DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSES DE MÉDIO 

PORTE 

Nesta seção apresentaremos a síntese e a análise dos dados levantados por meio do 

Formulário Diagnóstico da Situação dos Arquivos Municipais Fluminense (FDSAMF), 

preenchido a partir de visitas in loco, observação e realização de encontros e conversas com os 

gestores e com as pessoas que atuam nos arquivos. O FDSAMF é composto por oito módulos, 

a saber: Módulo I - informações gerais sobre o município e sobre a prefeitura; Módulo II - 

identificação dos arquivos; Módulo III - características da infraestrutura dos arquivos; Módulo 

IV - recursos tecnológicos e materiais existentes no arquivo; Módulo V - características dos 

recursos humanos existentes no arquivo; Módulo VI - procedimentos de gestão de documentos 

existentes; Módulo VII – características gerais dos acervos arquivísticos; e Módulo VIII – 

acesso aos documentos e às informações. 

O Módulo I teve por objetivo levantar informações sobre o município, data de fundação, 

número de habitantes, identificar se no site da prefeitura constava informações sobre o arquivo 

público municipal ou  arquivo geral, obter dados para contato com o arquivo, saber sua 

vinculação administrativa e dados para contato com os responsáveis pelo arquivo, conforme 

mostra o quadro 29.  

QUADRO 29 – SÍNTESE DO MÓDULO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO, A 

PREFEITURA E SEUS ARQUIVOS 

MUNICÍPIO FUNDAÇÃO POPULAÇÃO 

INFORMAÇÕES SOBRE 

O ARQUIVO NO SITE 

DA PREFEITURA 

1 Cachoeiras de Macacu 15/05/1679 (340 anos) 58.937 habitantes Não consta 

2 Valença 29/07/1823 (196 anos) 76.523 habitantes Não consta 

3 Saquarema 08/05/1841 (178 anos) 89.170 habitantes Não consta 

4 Rio Bonito 07/05/1846 (173 anos) 60.201 habitantes Não consta 

5 Barra do Piraí 10/03/1890 (129 anos) 94.778 habitantes Não consta 

6 Três Rios 14/12/1938 (81 anos) 81.804 habitantes Não consta 

7 Paracambi 12/10/1960 (58 anos) 52.257 habitantes Não consta 

8 Guapimirim 12/12/1990 (28 anos) 60.517 habitantes Não consta 

9 Seropédica 12/10/1995 (23 anos) 86.312 habitantes Não consta 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Formulário Diagnóstico da Situação dos Arquivos Municipais 

Fluminense (FDSAMF) 
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No Módulo 1 identificou-se que em nenhum dos sites das nove prefeituras consta 

informação sobre seus arquivos, mesmo no município de Valença, que possui um APM 

institucionalizado, não existe nenhuma menção sobre o mesmo. Tal situação impõe ao usuário 

o ônus de descobrir onde e quem pode fornecer informações sobre os arquivos da prefeitura, o 

que não é uma tarefa fácil, nem mesmo para quem é pesquisador, na medida em que é necessário 

enviar e-mails, realizar muitas ligações telefônicas, o que dificulta descobrir quem é o 

responsável pelo arquivo e conseguir falar com esta pessoa. Neste sentido, as prefeituras escopo 

da pesquisa não cumprem plenamente uma das diretrizes da LAI que determina um bloco de 

informações mínimas que deverão ser objeto de iniciativa de transparência pública (art. 8º §1º), 

que é fornecer o registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 

respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Algumas prefeituras informam que 

para obter informações é preciso ir presencialmente à Prefeitura. 

 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 

 

Vencido os obstáculos relatados acima, o Módulo II teve por objetivo levantar 

informações acerca do posicionamento dos arquivos na estrutura organizacional da prefeitura e 

os dados sobre a situação desses arquivos. Esta etapa foi realizada a partir da análise dos sites 

institucionais, pedidos de informação via e-SICs, ligações telefônicas e visitas presenciais às 

prefeituras e reuniões com servidores que atuam nos arquivos. Primeiramente, buscou-se 

identificar no site da prefeitura a existência de lei de arquivo, lei de aceso à informação e a 

existência de um arquivo público institucionalizado.  

 

QUADRO 30 X SÍNTESE DO MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NAS PREFEITURAS 

Município 

Possui lei 

de 

arquivo? 

Possui LAI? 

Possui arquivo 

público municipal 

institucionalizado? 

Qual é a 

denominação 

do arquivo na 

Prefeitura? 

Qual é a 

vinculação 

Administrativa 

do arquivo na 

estrutura 

organizacional 

da prefeitura? 

1 
Cachoeiras 

de Macacu 
NÃO SIM SIM Arquivo Geral 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

2 Valença SIM SIM NÃO 

Arquivo Público 

e Histórico 

Municipal de 

Valença 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

3 Saquarema NÃO SIM NÃO Arquivo Geral ? 

4 Rio Bonito NÃO SIM SIM Arquivo Geral 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 
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5 
Barra do 

Piraí 
NÃO SIM NÃO Arquivo Geral 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

6 Três Rios 
SIM 

* 

SIM 

 

NÃO 

* 

Arquivo Público 

Municipal de 

Três Rios 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

7 Paracambi NÃO SIM SIM Arquivo Geral 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

8 Guapimirim NÃO SIM NÃO Arquivo Geral 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

9 Seropédica NÃO NÃO NÃO Arquivo Geral 

Secretaria 

Municipal de 
Administração 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Formulário Diagnóstico da Situação dos Arquivos Municipais 

Fluminense (FDSAMF) 

O resultado constatado foi de que em nenhuma das nove prefeituras escopo da pesquisa 

existe no site da prefeitura informações sobre a existência de Lei de Arquivo e do APM, mesmo 

em Valença que possui lei de arquivo e possui o arquivo público municipal e em Três Rios que 

possui lei de arquivo. Das nove prefeituras estudadas, apenas a Prefeitura Municipal de Valença 

possui APM institucionalizado. Na Prefeitura Municipal de Três Rios, apesar de ter uma Lei de 

Arquivos que dispõe sobre a PMA e sobre a criação do APM, esta lei é letra morta, uma vez 

que nunca foi posta em prática e o APM de Três Rios nunca existiu e, pior ainda, o arquivo 

geral da prefeitura as condições arquivísticas em todos em sentidos é muito ruim. Nas outras 

sete prefeituras prevalece a existência dos chamados arquivos gerais. Contudo, identificamos 

que excetuando Seropédica, a maioria das prefeituras possuem leis e/ou decreto de acesso à 

informação, SICs físicos e Sic eletrônicos. 

Conforme já destacado anteriormente, localizar dados sobre os arquivos nas prefeituras 

não é tarefa árdua, e, uma vez descoberta a existência do arquivo geral, acessar estes arquivos 

é tarefa menos fácil ainda, pois é necessário pedir autorização para uma possível visita aos 

respectivos secretários de administração que são os “responsáveis” por esses arquivos, sendo 

importante destacar que a referida autorização não é simples de conseguir, tendo em vista as 

dificuldades de comunicação entre o cidadão que pretende acessar os arquivos e estes 

secretários que não respondem ao pedido de autorização, sendo necessário proceder a diversas 

ligações telefônicas para conseguir agendar a visita à prefeitura.  

Ultrapassada as dificuldades e uma vez autorizada a visita à prefeitura e em reunião com 

os servidores que atuam nos arquivos, constatou-se que o Arquivo Público e Histórico 

Municipal de Valença, o “Arquivo Público Municipal de Três Rios” e os arquivos gerais das 

prefeituras de Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Barra do Piraí, Paracambi, Guapimirim e 

Seropédica estão vinculados às secretarias municipais de administração, excetuando a 
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Prefeitura de Saquarema, que informou não possuir um arquivo público municipal 

institucionalizado nem um arquivo geral, afirmando que cada secretaria da estrutura 

administrativa da prefeitura é responsável por seus documentos, segundo informações prestadas 

pelo SIC desta prefeitura. Tal fato nos chamou a atenção, uma vez que o município de 

Saquarema tem idade de quase duzentos anos e que em visita realizada nos setores das 

secretarias da PMS, observamos que os espaços físicos no prédio da PMS são bem reduzidos, 

o que nos faz indagar onde estarão os documentos e arquivos produzidos e acumulados pela 

prefeitura ao longo desses quase 200 anos.  

 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 

 

 Considerando que o imóvel que armazena os arquivos deve ser um escudo de proteção 

para prevenir eventos que possam causar danos ou acelerar o processo de deterioração dos 

documentos de arquivos, o Módulo III teve como objetivo conhecer a infraestrutura física dos 

imóveis que abrigam os arquivos das prefeituras e identificar possíveis fatores e agentes de 

deterioração causadores de danos aos acervos arquivísticos. Segue, nos quadros 31 e 32, 

sínteses das informações: 

QUADRO 31 – SÍNTESE DO MÓDULO III - INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DO 

ARQUIVO (1) 

Município 

O imóvel onde 

está instalado o 

arquivo público 

é próprio? 

O imóvel é 

adaptado para 

abrigar o 

arquivo? 

Possui sistemas de 

mídias (Câmeras) 

para segurança do 

prédio e do 

acervo? 

Existe 

procedimento ou 

mecanismo de 

prevenção contra 

incêndio? 

1 Seropédica SIM NÃO  NÃO  NÃO  

2 Guapimirim SIM NÃO NÃO NÃO 

3 Paracambi SIM NÃO NÃO NÃO 

4 Saquarema SIM NÃO NÃO NÃO 

5 Rio Bonito SIM NÃO NÃO NÃO 

6 
Cachoeiras de 

Macacu 
SIM NÃO NÃO NÃO 

7 Valença SIM NÃO NÃO NÃO 

8 Barra do Piraí SIM NÃO NÃO NÃO 

9 Três Rios SIM NÃO NÃO NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Formulário Diagnóstico da Situação dos Arquivos 

Municipais Fluminense (FDSAMF) 
 

QUADRO 32 – INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DO ARQUIVO (2) 

Município 

A área de 

guarda possui 

boa aeração? 

O local de guarda dos 

documentos é limpo e 

higienizado 

periodicamente? 

As áreas destinadas à guarda 

e conservação de documentos 

apresentam problemas de 

capacidade de armazenagem, 

acessibilidade e 

insalubridade? 

1 Seropédica NÃO SIM SIM 

2 Guapimirim NÃO NÃO SIM 
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3 Paracambi NÃO NÃO SIM 

4 Saquarema NÃO SIM SIM 

5 Rio Bonito NÃO NÃO SIM 

6 
Cachoeiras de 

Macacu 
NÃO NÃO SIM 

7 Valença NÃO SIM SIM 

8 Barra do Piraí NÃO NÃO SIM 

9 Três Rios NÃO NÃO SIM 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Formulário Diagnóstico da Situação dos Arquivos 
Municipais Fluminense (FDSAMF) 

 Neste Módulo o cenário é preocupante, pois a partir da observação nos arquivos em que 

nos foi permitida realizar visitas in loco, como no caso das Prefeituras de Cachoeiras de 

Macacu, Valença, Rio Bonito, Três Rios, Paracambi, Seropédica e Guapimirim, o estado de 

conservação das instalações físicas é ruim. Já em Barra do Piraí e Saquarema não foram 

permitidas visitas aos arquivos, e por isso não feitas avaliações do prédio do arquivo.  

 Nas prefeituras estudadas, constatou-se que apesar dos imóveis onde estão armazenados 

os arquivos pertencerem às prefeituras, nenhum deles é uma construção construída 

especificamente para abrigar um arquivo público, tampouco são construções adaptadas para 

servir como prédio de arquivo. Não existe segurança patrimonial adequada, pois não há nenhum 

sistema de vigilância, seja por câmeras ou vigias, assim como também não existe nenhum 

sistema de proteção contra incêndio, como sprinklers e extintores.  

 Nesses locais, o ambiente é insalubre, com alto potencial de risco à integridade física 

dos documentos com perigo de incêndio com fiação elétrica aparente, ameaça de danos por 

água de chuva ou por tubulações hidráulicas que passam pelos depósitos. Além disso, observou-

se que os locais onde se encontram armazenados os arquivos não possuem limpeza regular e 

higiene adequada. Existe grande quantidade de fezes de pombos, morcegos e outros danos 

causados por animais. As áreas destinadas à guarda e conservação dos documentos apresentam 

problemas de baixa capacidade de armazenagem e acessibilidade. Destaca-se aqui, como casos 

mais problemáticos, os arquivos gerais das Prefeituras de Cachoeiras de Macacu, Três Rios e 

Rio Bonito, em que os acervos se encontram em locais de guarda altamente insalubres e com 

altíssimo potencial de risco, por ação de agentes biológicos como fezes de pombos, de 

morcegos, por pragas e também risco por danos causados por água e por fogo. Face à situação 

observada nestas Prefeituras é possível observar que parcelas de acervos já foram atingidos 

pelos danos relatados e que já foram danificados e que os arquivos se encontram em risco 

iminente, podendo a qualquer momento entrar para as estatísticas de perda de patrimônio 

documental. 

 Assim, no Módulo III foi possível constatar que as instalações de guarda dos 
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documentos são ruins na maioria das prefeituras, que a maioria dos arquivos das prefeituras 

enfrentam problemas graves de infraestrutura física, não possuindo condições para oferecer 

serviços para seu público e favorecer o desenvolvimento de trabalhos técnicos, como 

tratamento, organização, pesquisa, preservação e acesso aos documentos, fatos estes que 

colocam os acervos arquivísticos em risco e impedem o direito de acesso aos documentos.  

 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO 

ARQUIVO 

O Módulo IV teve por objetivo identificar se os arquivos contavam com recursos 

tecnológicos para apoiar as atividades do arquivo. Para tanto, observou-se questões simples 

como existência de computadores, impressoras, terminais telefônicos, scanners, acesso às redes 

de internet, utilização de software(s) computacional ou sistemas informatizados, ou de negócios 

para apoiar o desempenho das funções e atividades da prefeitura. Os quadros 33 e 34, mostram 

sínteses das informações: 

QUADRO 33 – SÍNTESE DO MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS 

EXISTENTES NOS ARQUIVOS 

Município 

Qual é a 

quantidade de 

computadores? 

Qual é a 

quantidade de 

quantidade de 

impressoras? 

Qual é a 

quantidade de 

scanners? 

Qual é a 

quantidade de 

terminais 

telefônicos? 

1 Seropédica 5 1 1 1 

2 Guapimirim 4 1 1 0 

3 Paracambi 1 0 0 0 

4 Saquarema 0 0 0 0 

5 Rio Bonito 1 0 0 0 

6 
Cachoeiras de Macacu 

1 0 0 0 

7 Valença     

8 Barra do Piraí 3 1 1 0 

9 Três Rios 1 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Formulário Diagnóstico da Situação dos Arquivos 

Municipais Fluminense (FDSAMF) 

 

QUADRO 34 – SÍNTESE DO MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS 

EXISTENTES NO ARQUIVO 

Município 

Utiliza algum(ns) 

software(s) 

computacional(is) ou 

sistemas informatizados, 

sistema de negócios para 

apoiar o desempenho das 

suas funções? 

Possui rede de 

computadores de forma 

integrada? 

Qual é o tipo de 

mobiliário no qual os 

documentos estão 

armazenados? 

Estantes e armários de 

aço (tipo 4 gavetas)? 

1 Seropédica NÃO NÃO SIM 

2 Guapimirim NÃO NÃO SIM 

3 Paracambi NÃO NÃO SIM 

4 Saquarema NÃO NÃO SIM 

5 Rio Bonito NÃO NÃO SIM 
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6 
Cachoeiras de 

Macacu 
NÃO NÃO SIM 

7 Valença NÃO NÃO SIM 

8 Barra do Piraí NÃO NÃO SIM 

9 Três Rios NÃO NÃO SIM 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Formulário Diagnóstico da Situação dos Arquivos 

Municipais Fluminense (FDSAMF) 

 

Quanto aos recursos materiais, observou-se que os arquivos estudados em sua maioria 

contam com mobiliário básico de arquivos, como estanteria e armário tipo 4 gavetas de aço. 

Neste Módulo IV, constatou-se que os arquivos não dispõem de nenhum recurso tecnológico e 

que não existe nenhum sistema informatizado para apoiar as atividades de arquivo. Além disso, 

os arquivos não possuem materiais básicos, e não existe nenhum procedimento de preservação 

dos documentos por meio da reformatação de documentos como a digitalização ou 

microfilmagem. 

 

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO 

ARQUIVO  

 O Módulo V teve como objetivo identifica as características e o quantitativo dos 

recursos humanos que atuam no arquivo das prefeituras. Em relação aos recursos humanos, 

considerado como o principal recurso para atender as complexidades das ações a serem 

empreendidas na gestão integral dos documentos, o quadro 35, apresenta a seguinte situação: 

QUADRO 35 – SÍNTESE DO MÓDULO V - RECURSOS HUMANOS ATUANDO NO ARQUIVO 

Município 

Existe o Arquivista 

atuando no 

arquivo? 

O arquivista é o 

responsável pelo arquivo? 

Qual é o quantitativo 

de pessoas que atuam 

no Arquivo? 

1 Seropédica NÃO Não tem arquivista 7 

2 Guapimirim NÃO Não tem arquivista 2 

3 Paracambi NÃO Não tem arquivista 3 

4 Saquarema NÃO Não tem arquivista 2 

5 Rio Bonito NÃO Não tem arquivista 2 

6 Cachoeiras de Macacu NÃO Não tem arquivista 3 

7 Valença Tem arquivista NÃO 3 

8 Barra do Piraí NÃO Não tem arquivista 2 

9 Três Rios NÃO Não tem arquivista 1 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Formulário Diagnóstico da Situação dos Arquivos 

Municipais Fluminense (FDSAMF) 
 

 O Módulo V comprovou que em termos de recursos humanos qualificados a situação é 

problemática, pois somente a Prefeitura de Valença conta com uma Arquivista com formação 

superior em Arquivologia e mestrado na área. Ressalta-se que esta Arquivista é concursada em 

regime jurídico estatutário, contudo, a Arquivista não é a responsável pelo arquivo, sendo o 

responsável um servidor com nível médio.  

 Contatou-se que a maioria das prefeituras não tem um Arquivista para atuar à frente dos 
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arquivos. As pessoas que atuam nos arquivos são de nível médio e, em alguns casos, de nível 

fundamental, não estando capacitadas para atender a complexidade das funções e tarefas 

técnicas da gestão de documentos e de arquivos. O quantitativo de pessoas que atuam nesses 

arquivos varia entre duas a três pessoas em média. 

 

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EXISTENTES 

 

O Módulo VI buscou mapear os procedimentos de gestão de documentos existentes, a 

existência dos principais instrumentos de gestão de documentos, como o plano de classificação, 

a tabela de temporalidade de documentos ou manuais de procedimentos, conforme mostram os 

quadros 36 a 43. 

Quadro 36 - MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (1) 

Município 

Existe uma política 

(ou programa) de 

gestão de documentos 

instituída a nível 

municipal? Em caso 

positivo, anexar o 

regulamento. 

O Arquivo Público 

Municipal é o órgão 

responsável pela 

política (ou programa) 

de gestão de 

documentos? 

O arquivo desenvolve 

uma gestão sistêmica de 

documentos que integre 

as fases corrente, 

intermediária e 

permanente? 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

1 Seropédica NÃO NÃO NÃO 

2 Guapimirim NÃO NÃO NÃO 

3 Paracambi NÃO NÃO NÃO 

4 Saquarema NÃO NÃO NÃO 

5 Rio Bonito NÃO NÃO NÃO 

6 
Cachoeiras de 

Macacu 
NÃO NÃO NÃO 

7 Valença NÃO NÃO NÃO 

8 Barra do Piraí NÃO NÃO NÃO 

9 Três Rios NÃO NÃO NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 37 MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (2) 

Município 

Possui sistemas ou 

redes de arquivo? 

O Arquivo Público 

Municipal exerce a 

função de órgão 

central do sistema ou 

da rede de arquivos? 

Existe legislação e/ou outras 

normas municipais que 

disciplinem as atividades 

envolvidas na produção, 

tramitação/utilização e 

destinação de documentos? SIM NÃO 

1 Seropédica NÃO NÃO NÃO 

2 Guapimirim NÃO NÃO NÃO 

3 Paracambi NÃO NÃO NÃO 

4 Saquarema NÃO NÃO NÃO 

5 Rio Bonito NÃO NÃO NÃO 

6 
Cachoeiras de 

Macacu 
NÃO NÃO NÃO 

7 Valença NÃO NÃO NÃO 

8 Barra do Piraí NÃO NÃO NÃO 

9 Três Rios NÃO NÃO NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Quadro 38 MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (3) 

Município 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 

procedimentos de gestão de 

documentos no Poder Executivo 

Municipal? 

 

Existe manual técnico de 

padronização das atividades 

arquivísticas? 

SIM NÃO SIM NÃO 

1 Seropédica NÃO NÃO 

2 Guapimirim NÃO NÃO 

3 Paracambi NÃO NÃO 

4 Saquarema NÃO NÃO 

5 Rio Bonito NÃO NÃO 

6 Cachoeiras de Macacu NÃO NÃO 

7 Valença NÃO NÃO 

8 Barra do Piraí NÃO NÃO 

9 Três Rios NÃO NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Quadro 39 MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (4) 

Município 

Existe integração entre 

Arquivo e Protocolo da 

prefeitura? 

De que maneira é realizado o registro e a 

entrada de documentos no arquivo? 

SIM NÃO Manual Informatizada 

1 Seropédica NÃO X  

2 Guapimirim NÃO X  

3 Paracambi NÃO X  

4 Saquarema NÃO X  

5 Rio Bonito NÃO X  

6 
Cachoeiras de 

Macacu 
NÃO X 

 

7 Valença NÃO X  

8 Barra do Piraí NÃO X  

9 Três Rios NÃO X  

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quadro 40 MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (5) 

Município 

Existem normas para a 

realização das atividades 

de protocolo? 

Os documentos são classificados  

SIM NÃO SIM NÃO 

1 Seropédica  NÃO  NÃO 

2 Guapimirim  NÃO  NÃO 

3 Paracambi  NÃO  NÃO 

4 Saquarema  NÃO  NÃO 

5 Rio Bonito  NÃO  NÃO 

6 
Cachoeiras de 

Macacu 
 NÃO  NÃO 

7 Valença  NÃO  NÃO 

8 Barra do Piraí  NÃO  NÃO 

9 Três Rios  NÃO  NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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QUADRO 41 MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (6) 

Município 

As atividades de protocolo 

estão informatizadas? 

Como se operacionaliza a tramitação 

“física” dos documentos 

SIM NÃO Via Serviço Oficial de 

Malote 

Via servidor 

autorizado 

1 Seropédica  NÃO X  

2 Guapimirim  NÃO X  

3 Paracambi  NÃO X  

4 Saquarema  NÃO X  

5 Rio Bonito  NÃO X  

6 Cachoeiras de 
Macacu 

 NÃO X  

7 Valença  NÃO X  

8 Barra do Piraí  NÃO X  

9 Três Rios  NÃO X  

Fonte: Elaborado pela autora. 

QUADRO 42 MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (7) 

Município 

Possui instrumentos de 

gestão de documentos 

PCD /TTD? 

Existe Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos CPAD? 

1 Seropédica NÃO NÃO 

2 Guapimirim NÃO NÃO 

3 Paracambi NÃO NÃO 

4 Saquarema NÃO NÃO 

5 Rio Bonito NÃO NÃO 

6 Cachoeiras de Macacu NÃO NÃO 

7 Valença NÃO NÃO 

8 Barra do Piraí NÃO NÃO 

9 Três Rios NÃO NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora  

Quadro 43 MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (8) 

Município 

Já houve 

eliminação pelos 

setores da 

prefeitura? 

Já houve eliminação 

por incêndio, 

inundação, 

infestação de 

pragas? 

Já houve 

roubo/furto/extravio de 

documentos? 

1 Seropédica NÃO SIM NÃO 

2 Guapimirim NÃO SIM NÃO 

3 Paracambi SIM SIM NÃO 

4 Saquarema SIM SIM SIM 

5 Rio Bonito SIM SIM NÃO 

6 Cachoeiras de Macacu SIM SIM SIM 

7 Valença SIM SIM NÃO 

8 Barra do Piraí NÃO SIM NÃO 

9 Três Rios SIM SIM SIM 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Nenhuma das prefeituras conta com instrumentos básicos de gestão de documentos, 

como plano de classificação, tabela de temporalidade de documentos ou manuais de 

procedimentos de gestão de documentos. As prefeituras contam com áreas de protocolos que 

recebem os documentos, procedem ao registro, à autuação, distribuição, expedição, e ao 
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controle da tramitação.  

A tramitação física de documentos ocorre via servidor autorizado. Não existe nenhuma 

integração entre o arquivo e o setor de protocolo da prefeitura. O arquivo apenas recebe de 

maneia passiva, por transferência, os processos para arquivamento. A transferência de 

documentos ao arquivo se dá de maneira manual, por meio de guias de remessas.  

As atividades executadas pelos arquivos se reduzem ao recebimento por transferência 

por ação das secretarias, quando estas querem “desafogar” seus espaços físicos, arquivamento 

e organização numérica cronológica.  

As atividades de classificação, avaliação, elaboração de instrumentos de gestão, tais 

como: plano de classificação, tabela de temporalidade e de normas e manuais de procedimentos 

não são realizados nem pelo arquivo, nem por nenhuma secretaria. O arquivo não possui um 

calendário de transferência e de recolhimento de documentos ao arquivo. 

Não existe nas prefeituras processos de reformatação de documentos (Digitalização ou 

outro tipo de reprodução de documentos). Inexiste nas prefeituras comissão de avaliação de 

documentos, PCD e TTDD, entretanto, ao observar as datas limites nos arquivos em que nos 

foi autorizada a nossa visita, constata-se uma lacuna entre a idade do município versus data-

limite dos documentos.  

Tal fato pode significar que documentos foram eliminados ao longo do tempo, seja por 

questões de má conservação dos documentos ou eliminação sem critério, conforme relatos de 

servidores. Em relação às práticas arquivísticas, observou-se que a prefeitura de Valença, 

mesmo não tendo uma política de arquivo instituída, é a prefeitura que se encontra em uma 

situação melhor em relação às práticas arquivísticas e é perceptível que os trabalhos no arquivo 

estão caminhando.  

 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

No módulo VII, o objetivo era conhecer as características dos conjuntos de documentos 

custodiados pelos arquivos das prefeituras estudadas. O quadro 44 e 45 demonstra que 

inexistem atividades de processamento técnico dos conjuntos arquivísticos. Os documentos não 

são descritos.  

 

QUADRO 44 SÍNTESE DO MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS 

ARQUIVÍSTICOS 

Município Fases 

Existe acervo 

documental sem 

tratamento? 

Qual é o estágio de 

tratamento do acervo? 

  Corr. Interm. Perm SIM NÃO 

1 Seropédica X X X X  Desorganizado 
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2 Guapimirim X X X X  Desorganizado 

3 Paracambi X X X X  Desorganizado 

4 Saquarema X X X X  Desorganizado 

5 Rio Bonito X X X X  Desorganizado 

6 Cachoeiras de Macacu X X X X  Desorganizado 

7 Valença X X X X  Parcialmente organizado 

8 Barra do Piraí X X X X  Desorganizado 

9 Três Rios X X X X  Desorganizado 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

QUADRO 45 SÍNTESE DO MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS 

ARQUIVÍSTICOS 

Município 
Os documentos estão 

descritos? 

1 Seropédica NÃO 

2 Guapimirim NÃO 

3 Paracambi NÃO 

4 Saquarema NÃO 

5 Rio Bonito NÃO 

6 Cachoeiras de Macacu NÃO 

7 Valença NÃO 

8 Barra do Piraí NÃO 

9 Três Rios NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tendo em vista a não autorização, as dificuldades para acessar os arquivos, bem como 

o elevado risco biológico e devido à contaminação por fezes e grande quantidade de sujeira, 

não foi possível manipular os documentos. Sendo assim, não foi possível verificar quais gêneros 

predominam nos acervos, bem como não foi possível proceder a mensuração do acervo. 

Segundo informações dos servidores que atuam nos arquivos das prefeituras estudadas, 

o gênero textual predomina e na sua maioria é composto por espécies de processos. Os 

servidores relatam não existir documentos audiovisuais, iconográficos e sonoros, excetuando 

Valença, que informa possuir além do gênero textual, também o gênero cartográfico. 

 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS – RECUPERAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

No módulo VIII, o objetivo foi identificar aspectos relacionados de como se dá o acesso 

aos documentos e a forma de recuperação da informação. Observou-se que em relação à 

recuperação da informação, inexistem instrumentos de pesquisa, tais como: listagem descritiva, 

guia, inventário, sumário, catálogo, repertório ou índice. Também não existem sistemas 

informatizados para facilitar a recuperação da informação. O método utilizado pelos servidores 

que atuam nos arquivos se dá de maneira manual, por meio de listagens feitas em Word e Excell 

elaborado por estes servidores. Observou-se que a preocupação maior em relação a recuperação 

da informação se dá com os processos correntes 
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QUADRO 46 SÍNTESE DO MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS - RECUPERAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

 

Município 

O arquivo permite 

a consulta física 

aos documentos? 

Há instrumento(s) 

de recuperação da 

informação? 

Possui sistema informatizado 

de recuperação de 

informações para os usuários? 

  SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

1 Seropédica  NÃO  NÃO  NÃO 

2 Guapimirim  NÃO  NÃO  NÃO 

3 Paracambi  NÃO  NÃO  NÃO 

4 Saquarema  NÃO  NÃO  NÃO 

5 Rio Bonito  NÃO  NÃO  NÃO 

6 Cachoeiras de Macacu  NÃO  NÃO  NÃO 

7 Valença  NÃO  NÃO  NÃO 

8 Barra do Piraí  NÃO  NÃO  NÃO 

9 Três Rios  NÃO  NÃO  NÃO 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Observou-se ainda que as nove prefeituras não possuem espaços físicos para atender aos 

usuários, que não estejam satisfeitos com as informações prestadas via e-Sic, reivindiquem o 

acesso aos documentos originais. Muito ao contrário disso, os ambientes estão longe de facilitar 

a consulta aos documentos, pois os arquivos ficam afastados da sede da prefeitura, os ambientes 

são altamente insalubres e os responsáveis diretos pela custódia dos arquivos não são 

autorizados a conceder o acesso aos arquivos, sendo a autorização para acesso aos arquivos 

concentrada nas mãos dos secretários municipais e a comunicação com estes secretários não 

fácil. Em suma existem muitas dificuldades para o acesso aos documentos públicos municipais, 

não há uma cultura de transparência e também não existe uma administração pública municipal 

aberta.  

Finalizando esta seção, a partir dos requisitos que identificamos como fundamentais 

para uma política municipal de arquivos e com base na análise nos dados levantados nos módulo 

I a VIII do Formulário Diagnóstico da Situação dos Arquivos Municipais Fluminenses 

(FDSAMF), foi possível constatar que a legislação por si só não basta para a efetividade de uma 

PMA, como pudemos observar no caso da Prefeitura de Três Rios, que apesar de contar com 

uma LARQ que institui a PMA no âmbito do município de Três Rios, a situação arquivística é 

deprimente em todos os aspectos. 

 Igualmente percebemos que, além da legislação, a ausência de alocação de outros 

recursos imprescindíveis, como infraestrutura física, a criação e implantação do APM, a 

presença do arquivista nos quadros de servidores das prefeituras, além de recursos materiais e 

de recursos tecnológicos para apoiar as atividades de gestão e ao acesso aos documentos são 

fatores impeditivos para a efetividade de uma PMA.   

É com base no cenário caótico encontrado nos municípios fluminenses de médio porte, 
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concluímos que inexistem políticas de arquivos que contemplem programas de gestão, 

preservação e acesso aos documentos e informações públicos nestes municípios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tríade informação, documento de arquivo e arquivo é vital e estratégica para 

organizações e para a sociedade, uma vez que esses três elementos são fontes de prova e 

evidência baseadas em informações primárias e confiáveis. Os arquivos públicos são 

importantes contributos para incrementar o nível de qualidade das tomadas de decisões de 

caráter estratégico e operacional, o nível de eficiência dos processos de gestão e maior 

efetividade das políticas públicas voltadas para resolução de problemas sociais e garantia de 

direitos da sociedade.  

É nos municípios onde a vida cotidiana acontece, onde vivem os cidadãos e onde os 

direitos são reivindicados e exercidos com maior intensidade. O Poder Executivo municipal é 

responsável pela concretização das normas e execução das políticas públicas para garantia dos 

direitos fundamentais de seus munícipes; e este fato exige que a administração pública 

municipal seja responsável, transparente e forneça respostas das suas ações ou de suas omissões 

à população.  

O poder público municipal para garantir a transparência administrativa e o acesso às 

informações públicas, de modo a prestar contas de suas de seus atos e ações à sociedade, tem 

por determinação constitucional e infraconstitucional o dever de promover a gestão, a 

preservação e o acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, sendo 

imprescindível que a administração pública municipal tenha em sua estrutura organizacional, 

um arquivo público municipal como órgão fundamental de prestação de serviços de 

informações à administração e à sociedade.  

Observamos por meio da pesquisa documental e da revisão de literatura que muito já 

foi dito sobre a importância, a finalidade e as funções dos arquivos. Também identificamos que 

desde o século XIX diagnósticos da situação dos arquivos em âmbito municipal foram 

produzidos, identificando e alertando sobre as agruras, os problemas e a negligência enfrentados 

pelos arquivos públicos por parte da administração pública a quem deveria por obrigação legal 

protegê-los. Constatamos que os velhos problemas enfrentados pelos arquivos públicos outrora, 

são os mesmos, pois estas mazelas ainda se mantém na atualidade, uma vez que o Poder Público 

municipal continua desconsiderando a função dos arquivos para uma administração pública 

transparente, proba, responsável e responsiva, bem como, continua descumprindo com o que 

determinam a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Arquivos Brasileira, quanto a sua 

obrigação de promover a gestão e a preservação de documentos, e, em virtude disso, a qualidade 

da implementação real da LAI fica comprometida.  
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A gestão de documentos de qualquer gênero, natureza, suporte ou formato é condição 

indispensável para uma governança aberta, responsável, eficiente, eficaz e transparente por 

parte da administração municipal, para a preservação do patrimônio arquivístico e para o acesso 

aos documentos e informações municipais. Discursos que vendam as tecnologias da informação 

como a panaceia para a resolução de todos os males da administração pública, para um governo 

aberto, digital e desburocratizado não passam, em verdade, de meros discursos, caso não se 

tenha por base uma política de gestão de documentos consistente que defina um conjunto de 

procedimentos técnicos, políticos e operacionais para planejar a adequada produção de 

documentos que sejam estritamente necessários e correlacionados às funções e atividades de 

seus órgãos produtores e que tenham uma linguagem formal, sem deixar de ser clara e de fácil 

compreensão por parte da população.  

A gestão de documentos por meio de seus procedimentos técnicos é capaz de controlar 

o fluxo documental desde a produção até a destinação final, garantindo a integridade, 

confiabilidade, autenticidade, preservação e o acesso pleno aos documentos, contribuindo desta 

forma com esforços de governo aberto e para criar uma transparência pública real, para o 

alcance dos princípios da administração pública, de legalidade, eficiência e publicidade, para o 

controle e fiscalização dos atos da gestão pública por parte da sociedade.  

Buscamos, ao longo deste estudo, investigar um modo de responder à questão formulada 

por essa pesquisa: se existem políticas de arquivos que contemplem programas de gestão, 

preservação e acesso aos documentos nos municípios fluminenses de médio porte? Para 

construir uma resposta à questão supracitada, a pesquisa teve por objetivo geral analisar, com 

base nos diagnósticos de situação arquivística, as relações entre a gestão de documentos, os 

arquivos e o acesso à informação como contribuição para a formulação e implementação de 

uma política pública de arquivos no Poder Executivo dos municípios fluminenses de médio 

porte. Para tanto, investigamos os referenciais teóricos, bem como fizemos uma incursão no 

campo empírico selecionado para observação direta, para levantamento de dados e 

sistematização da informação acerca dos aspectos considerados relevantes para a efetividade 

de políticas públicas de arquivísticas.  

Tendo por base os estudos no campo teórico e empírico, consideramos que, a partir dos 

dados levantados e da análise do diagnóstico da situação arquivística, que a resposta à questão 

da pesquisa é a de que não existem políticas públicas de arquivos nos municípios fluminenses 

de médio porte que contemplem políticas de gestão e preservação de documentos. Consta-se 

então que em virtude da ausência das políticas acima referidas, que o acesso aos documentos e 

às informações neles contidas nos município fluminenses de médio é obstaculizado ou mesmo 
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impossibilitado, bem como, impacta diretamente, de forma prejudicial, na formação e na 

preservação do patrimônio documental municipal fluminense, e, consequentemente, impacta na 

formação do patrimônio cultural do país.  

Observa-se que, Apesar de o CONARQ ter empreendido diversas ações, ao longo de 

sua trajetória, visando fortalecer os arquivos públicos municipais, ainda sim, constata-se que 

em âmbito municipal tais ações não alcançaram a efetividade esperada, resultando que no 

cenário nacional as políticas municipais de arquivos são praticamente inexistentes e, este 

cenário também não é diferente no estado do Rio de Janeiro.  

Ainda, para atender ao objetivo geral da pesquisa no sentido de oferecer uma proposta 

de contribuição para a formulação e implementação de uma política pública de arquivos para o 

Poder Executivo dos municípios fluminenses de médio porte, apresentamos, uma proposta de 

seis requisitos fundamentais que devem compor a espinha dorsal para um processo de 

formulação, implementação, monitoramento e avaliação de uma política municipal de arquivos, 

a saber: 

1) Diagnóstico de Situação Arquivística que subsidiará todo o processo de formulação e 

implementação e avaliação da PMA; 

2) Edição do marco regulatório da PMA, que tem como função proclamar e publicizar os 

princípios, as diretrizes, os objetivos da PMA e as responsabilidades dos atores para 

implementarem PMA; 

3) Criação e implantação do Arquivo Público Municipal, o qual apresentamos como um serviço 

de informação privilegiado e estratégico em prol da administração pública e da sociedade, que 

exerce simultaneamente variados papéis:  

✓ Como órgão central e autoridade técnica e normativa que tem como competência 

formular, executar, orientar, coordenar, monitorar as políticas públicas arquivísticas, 

englobando políticas de gestão, de preservação e de acesso aos documentos e informações;  

✓ Como entidade custodiadora de todos os documentos produzidos e acumulados por 

órgãos públicas municipais, onde o cidadão terá o acesso facilitado aos documentos e às 

informações sobre a atuação da administração municipal;  

✓ Como órgão responsável pela preservação do patrimônio documental e cultural do 

município, e por isso, um lugar de pertencimento, polo de cidadania no espaço urbano, onde o 

cidadão terá o acesso sobre suas raízes históricas, costumes, cotidiano e à memória coletiva da 

localidade. 

4)  Recursos humanos qualificados, destacando-se o papel do Arquivista como 
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profissional imprescindível para o funcionamento do APM, como um coordenador de políticas 

públicas arquivísticas e como ator de central importância para a Administração Pública e para 

a sociedade, pois é através de sua práxis, que o Arquivista contribui para a gestão, a preservação 

e para o acesso aos documentos e informações públicas;  

5)  Implantação da política de gestão de documentos, enfatizada como fator chave para 

eficiência, eficácia e transparência da administração, para o acesso aos documentos e às 

informações produzidos em âmbito municipal e preservação do patrimônio documental e 

cultural do município; 

6) Ações de Cooperação Arquivística – em que destaca-se a importância do estabelecimento de 

uma rede de cooperação arquivística como estratégia na busca de soluções para as 

problemáticas comuns aos arquivos públicos municipais e para colocar na pauta das agendas 

de políticas públicas, as temáticas relacionadas aos arquivos municipais. 

Pontuamos que atualmente alguns desafios se impõem aos arquivos públicos 

municipais, pois se antes contávamos com a atuação da Associação dos Arquivistas Brasileiros 

(AAB) e com as ações do CONARQ para empreender ações e colocar os arquivos municipais 

na discussão da agenda pública, o cenário até o momento de finalização desta pesquisa se 

mostra preocupante, tendo em vista que a AAB foi extinta em 2015 e o CONARQ, por sua vez, 

ao que parece, vem passando por um processo de enfraquecimento que visivelmente se iniciou 

em 2015, seguiu por 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, com indicações políticas de pessoas para 

ocupar o cargo de diretor-geral do Arquivo Nacional, e, por força da Lei de Arquivos, para 

ocupar a presidência do CONARQ, sem levar em conta os critérios técnicos, necessários para 

o exercício de ambas as funções ou de pessoas não comprometidas com os arquivos públicos 

ou incapazes de compreender a Política Nacional de Arquivos como uma política de Estado e 

não como política de governo, além de outros fatores políticos e econômicos que têm impactado 

na atuação do CONARQ como autoridade arquivística.  

Em 2019, o processo de desmonte do CONARQ foi acentuado, com a edição do Decreto 

10.148, de 2 de dezembro de 2019, que alterou a composição dos conselheiros e o 

funcionamento do CONARQ, excluindo a representatividade dos cursos de Arquivologia como 

um dos membros permanentes com assento no CONARQ, além da redução de número de 

conselheiros e da extinção de todas as câmaras técnicas e setoriais. Nesse cenário, outros atores 

não arquivísticos entraram em cena, ditando diretrizes e normas sem considerar aspectos 

arquivísticos basilares. Observa-se que o CONARQ se encontra num esforço de recomposição 

de seu plenário, porém, até a finalização desta pesquisa não constava do site institucional do 

CONARQ outras pautas arquivísticas, além da reestruturação de seu plenário do CONARQ. 
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 Neste cenário de incertezas e de desafios para área arquivística, cabe destacar o papel 

dos municípios como entes estatais dotados de autonomia política, administrativa e financeira, 

e, que por determinação da CF/88 têm por competências legislar de forma suplementar à 

legislação federal sobre políticas de arquivos, de gestão de documentos, preservação do 

patrimônio documental e o acesso às informações públicas municipais. 

Esta pesquisa teve como propósito oferecer uma contribuição para a reflexão e debate 

sobre a importância do acesso às informações contidas nos documentos de arquivos, sobre a 

importância do Arquivo Público Municipal como instrumento de apoio ao alcance da eficiência 

da administração municipal, sobre a importância da gestão de documentos como condição sine 

qua non para a efetividade do pleno acesso às informações públicas e para o exercício pleno da 

cidadania, bem como apresentar uma proposta de requisitos para alicerçar o processo de 

formulação e implementação de uma política pública municipal de arquivos.  

É certo que ainda há muitas questões que merecem investigações mais aprofundadas, o 

que nos leva a finalizar esta dissertação destacando a necessidade de ampliar debates e realizar 

novos estudos sobre as temática que tangenciaram a presente pesquisa .  

Por último, pontuamos algumas recomendações de ações, que, possivelmente possam 

contribuir para superar os desafios que se impõe para a efetividade de políticas públicas 

arquivísticas nos municípios, e, que, também possam contribuir para a consolidação da Política 

Nacional de Arquivos, tais como: 

• Realização de diagnósticos da situação arquivística em outros municípios do estado do 

Rio de Janeiro que não foram o objeto desta pesquisa, para que se possa traçar um 

cenário global sobre a situação arquivística do Estado do RJ,  

• Realização de um censo nacional de arquivos públicos municipais, para conhecer qual 

a atual realidade arquivística municipal deste Brasil continental e buscar estratégias para 

o enfrentamento dos desafios do CONARQ rumo à consolidação de uma Política 

Nacional de Arquivos; 

• Concepção de um observatório de políticas públicas arquivísticas municipais entendido 

nesta pesquisa como um mecanismo de cooperação, mobilização para o fomento de 

processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas 

públicas arquivísticas em âmbito municipal e como serviços de informação que tem 

como principais funções:  

✓ a geração, registro, coleta, gestão da informação( tratamento, classificação, organização, 

representação, sistematização, análise, difusão, transformação, armazenamento, 

recuperação e disponibilização), com vista à mediar, facilitar, ampliar e o acesso e uso 
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às informações relevantes e confiáveis sobre gestão pública e transparência para 

subsidiar o planejamento, produzir e difundir conhecimento para a sociedade e fornecer 

informações estratégicas para a governança. 

✓ Atuar como um mecanismo de mobilização, por meio de uma rede de cooperação 

arquivística, desenvolvendo parcerias e articulações com atores chaves para viabilizar 

uma agenda colaborativa comum, voltada a construção de diretrizes e planos de ação 

integrados para chamar a atenção do poder público e da sociedade de que os arquivos 

públicos são um património público único e insubstituível, são fontes confiáveis de 

informações relevantes para apoiar ações administrativas responsáveis, responsivas, 

transparentes, democráticas e para proteger os direitos dos cidadãos; 

✓ contribuir para dar visibilidade à relevância dos APMs, das PMAs, enfatizando sua 

transversalidades com as demais políticas públicas executadas no âmbito dos 

municípios, bem como enfatizar a importância do trabalho do Arquivista; 

✓ favorecer e fomentar uma maior participação da sociedade no acompanhamento e 

controle social dos atos, ações e serviços prestados pela administração pública 

municipal; 

• Promoção de campanhas de divulgação sobre a importância dos arquivos públicos 

municipais como um serviço público de informação estratégico, bem como, para dar 

visibilidade e ampliar o (re)conhecimento da importância do trabalho realizado pelo 

Arquivista para a administração pública e para a sociedade, pelo CONARQ, pelas 

Associações de Arquivistas e por demais fóruns arquivísticos. 
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APÊNDICE 1 – FORMULÁRIO DIAGNÓSTICO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS 

FLUMINENSES (em branco) 

 MÓDULO I - IGM 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE A 

PREFEITURA 

Data do preenchimento do módulo: ____ /____/ 

Nome do Município:  UF:  Data de criação do município: 

Nº de habitantes:  

Dados Gerais sobre o município:  

Nome do prefeito:  Mandato: 

Dados para Contato:  

Endereço: 

Telefones para Contato:  

Horário de Atendimento:  

A prefeitura possui e-mail? 

Endereço do site da Prefeitura: 

Dados para contato com a Controladoria: 

Nome do controlador: 

Endereço:  

Telefones: 

E-mail: 

Horário de Atendimento: 

Dados para contato com a Controladoria: 

Nome do procurador: 

Endereço:  

Telefones: 

E-mail: 

Horário de Atendimento:  

Informações adicionais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 MÓDULO II - IARQ 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 

Data do preenchimento do módulo: ____ /____/  

O Município possui um arquivo 

público municipal institucionalizado? 

{  } Sim 

{  } Não 

Em caso positivo, especifique o dispositivo legal 

de criação/regulamentação e anexe cópia do ato. 

_______________________________________ 

Em caso de Arquivo Público Institucionalizado preencher dados completos para contato:  

Endereço Completo do Arquivo:  

O APM possui telefone? {  } Sim   {   } Não 

O APM possui e-mail próprio? {  } Sim   {   } Não 

O APM possui site próprio? {  } Sim   {  } Não 

O APM utiliza site da secretaria 

ao qual está vinculado? 

{  } Sim   {  } Não 

 

O APM possui algum tipo de 

rubrica orçamentária?   

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, qual é a dotação orçamentária 

anual? 

Especifique a quantia em Reais: R$ _______________ 

Qual a distribuição do orçamento em porcentagem de aplicação? 

Na manutenção do edifício (gastos com água, luz, telefone, 

outros) 

______ % 

Quadro de pessoal ______% 

Contratação de serviços terceirizados ______% 

Tratamento Técnico Arquivístico  ______% 

Infraestrutura tecnológica ______% 

Capacitação e atualização da equipe técnica ______% 

Exposições ______% 

Em caso de outra instituição pública responsável pelos documentos/arquivo (como IPHAN, 

INEPAC) 

Especificar: _______________________________________________________ 

 

Em caso de instituição privada responsável pelos documentos/arquivo (como OS, ONG, 

empresa terceirizada)Especificar: 

_______________________________________________________ 

 

Outras informações: 

O município possui uma lei de 

arquivo? 

{  } Sim  

{  } Não 

Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 

_______________________________________ 

 

O município possui uma lei de acesso 

às informações públicas? 

{  } Sim  

{   } Não 

Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
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Lei Mun. nº 2.188, de 28/12/2015, e decreto 

regulamentador – Está em fase de revisão e vai 

incluir a questão da gestão de documentos. 

Qual a denominação do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? 

{  }Arquivo Público Municipal de... 

{  } Arquivo Geral e Almoxarifado/Arquivo 

Central 

{  } Arquivo morto 

{  } Arquivos Setoriais (descentralizados) 

{  } Protocolo e Arquivo integrados 

{  } Depósitos de documentos 

{  } Centro de memória 

{  } Centro de documentação 

{  } Biblioteca 

{  } Museu 

Qual é a vinculação Administrativa do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? 

{  } Administração direta 

{  } Administração indireta 

{  } Autarquia 

{  } Fundação 

Especifique:  

{  } Secretaria Municipal de Administração e 

Comunicação 

{  } Secretaria Municipal de Cultura 

{  } Secretaria Municipal de Governo 

{  } Secretaria Municipal de Educação 

{  } Secretaria Municipal de Saúde 

{  } Secretaria Municipal de Fazenda 

{  } Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano / Urbanismo 

{  } Outra: 

__________________________________ 

Informações adicionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

 

 

 Módulo 3_INFR 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 

Data do preenchimento do módulo: ____ /____/ 

O imóvel onde está instalado o 

arquivo público é: 

{  } Próprio - construído para arquivo – não adaptado 

para arquivo 

{  }Próprio - adaptado para arquivo 

{  }Imóvel privado - Alugado/cedido 

O imóvel possui habitações 

anexas? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, marque o tipo:  

{  } Prédios anexos 

{  } Depósitos fora do prédio sede 

{  } Galpão/depósito para arquivo intermediário 

Volume do acervo em m2 ou 

volume de caixas  

 

O acesso ao ambiente de guarda 

do acervo é restrito? 

{  } Sim  {  } Não 

{  } Somente a funcionários do órgão onde o acervo 

está sob guarda 

{  } Funcionários do órgão em questão e outros 

autorizados 

{  } Usuário externo 

Como se realiza o controle ou 

monitoramento do acesso ao 

ambiente de guarda do acervo? 

{  } Por meio de Livro de Registro e/ou da 

identificação física (por crachás, etiquetas etc.) 

{  } Por meio de acompanhamento presencial das 

atividades do usuário 

{  } Por meio de circuito interno de monitoramento de 

imagem  

Possui sistemas de mídias 

(Câmeras) para segurança do 

prédio e do acervo? 

{  } Sim  { } Não 

Existe procedimento ou 

mecanismo de prevenção contra 

incêndio? 

{  } Sim  {  } Não 

 

Se existe algum tipo de mecanismo de prevenção 

contra incêndio, assinale: 

{  } Extintores    

{  } Detectores de fumaça 

{  } Brigada de Incêndio  

{  } Mangueiras  

{  } Outros, especifique: 

____________________________________ 

A área de guarda possui boa 

aeração? 

{  } Sim  {  } Não 

O local de guarda dos documentos 

é limpo e higienizado 

periodicamente? 

{ } Sim {  } Não  

Se sim, em qual periodicidade? 

As áreas destinadas à guarda e 

conservação de documentos, 

avulsos e processos do órgão 

apresentam problemas com 

relação à: 

{  } Capacidade de armazenagem - sim 

{  } Sinalização sim 

{  } Acessibilidade sim 

{  } Insalubridade - sim 

{  } Outros 
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Assinale as ações a serem tomadas 

para a melhoria das condições de 

guarda e conservação de 

documentos: 

{  } Ampliar a capacidade de armazenagem. 

{  } Acelerar o processo de avaliação e destinação de 

documentos, avulsos ou processos para eliminação dos 

destituídos de valor de prova e informação, reduzindo 

a quantidade de documentos arquivados. 

{  } Identificar outras áreas para guarda e preservação 

de documentos. 

{  } Outras. Especifique: 

_________________________________ 

Informações adicionais do observador: 
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 Módulo IV_RTM 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO 

ARQUIVO 

 

Qual é a quantidade de computadores?  

Qual é a quantidade de quantidade de impressoras?  

Qual é a quantidade de scanners?  

Qual é a quantidade de terminais telefônicos?  

São utilizados softwares computacionais ou sistemas 

informatizados para o desempenho das suas funções? 

 

Possui rede de computadores de forma 

integrada? 

{  } Sim 

{  } Não 

Recursos Materiais 

Qual é o tipo de mobiliário no qual os documentos estão armazenados? 

{  } Armários de aço (Tipo 4 gavetas) 

{  } Estantes de aço 

{  } Estanterias de madeira 

{  } Armários deslizantes 

{  } Estantes e/ou armários de alvenaria   

 

Outro(s)?Especificar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informações adicionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 

 

 

 M5 - RH  

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO 

ARQUIVO 

QUANTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

Dados sobre o gestor do arquivo 

Nome:  

 

Qual a denominação do cargo do gestor do 

arquivo público municipal/serviço 

arquivístico? 

 Especifique:   

Qual é a formação 

 

 

 {  } Nível Superior –   

 Graduado em:  

 {  } Nível Médio   

 {  } Nível fundamental 

 {  } Administração 

 

Profissionais de nível superior que atuam no Arquivo   

 

Área de formação 

Profissional na 

graduação  

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido 

Terceiriza

do 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Arquivologia       

História       

Biblioteconomia       

Administrador       

Outros:       

Qualificação do corpo funcional de nível superior  

Pós-graduação  

 Grau 

Especificar o quantitativo 

 

Área Especialização Mestrado Doutorado  

Em Arquivologia     

Em História     

Em Administração     

Outros? Especificar.     

NÍVEL MÉDIO  

Profissionais de nível Médio  

Técnico de Arquivo 

Situação Funcional/vinculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo 

DA

S Cedido 

Terceirizad

o 

Exercício 

provisório/estaGiário 

 

Técnico administrativo       

Técnico de informática       

Outros? Especificar       

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Profissionais de nível 

Fundamental 

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

Servidor 

efetivo DAS 

Cedid

o 

Terceirizad

o 

Exercício 

provisório/estadiár

io 
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Qual o total de 

funcionários e/ou 

colaboradores?      

Quantos servidores 

pertencem ao quadro 

permanente?      

Quantos servidores só 

possuem cargo em 

comissão?      

Quantos servidores são 

cedidos?      

Quantos funcionários 

são terceirizados na 

atividade-fim?      

Total de recursos humanos atuando no 

arquivo 

 

Informações adicionais: 
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 M6_GD  

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS 

Data do preenchimento do módulo: ____ /____ 

 

Existe uma política (ou programa) de gestão de 

documentos instituída a nível municipal. Em caso 

positivo, anexar o regulamento. 

{  } Sim 

{  } Não 

O arquivo é o órgão responsável pela política (ou 

programa) de gestão de documentos? 

{  } Sim 

{  } Não 

O arquivo desenvolve uma gestão sistêmica de 

documentos que integre as fases corrente, 

intermediária e permanente? 

{  } Sim 

{  } Não 

Possui sistemas ou redes de arquivo? 

 

{  } Sim 

{  } Não 

Em caso afirmativo, o Arquivo Público Municipal 

exerce a função de órgão central do sistema ou da 

rede de arquivos do executivo municipal? 

{  } Sim  {  } Não 

Existe legislação e/ou outras normas municipais que 

disciplinem as atividades envolvidas na produção, 

tramitação/utilização e destinação de documentos? 

{  } Sim 

{  } Não 

Em caso positivo, especifique: 

________________________________

___ 

 

Se não, são utilizadas referências 

legislativas externas? 

________________________________

___ 

 

 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 

procedimentos de gestão de documentos 

no Poder Executivo Municipal? 

{  } Sim 

{  } Não 

Se sim, quais? 

___________________________________ 

 

Existe manual técnico de padronização 

das atividades arquivísticas? 
{  } Sim 

{  } Não 

Se sim, especifique: 

___________________________________ 

 

Assinale as atividades de Protocolo 

desenvolvidas: 

 

{  } Autuação 

{  } Recebimento 

{  } Registro 

{  } Classificação 

{  } Distribuição 

{  } Expedição 

{  } Controle da tramitação 

De que maneira é realizado o registro e a {  }  Via sistema informatizado. Qual? 
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entrada de documentos no acervo? { } De maneira manual, com fichas de registro e de 

localização.- Guia de remessa 

Os documentos são classificados no ato da 

sua autuação/produção? 

{  } Sim 

{  } Não 

Existem normas internas (próprias) para a 

realização das atividades de protocolo? 

{  } Sim 

{  } Não 

Se sim, especifique: 

As atividades de protocolo estão 

informatizadas? 

 

{  }  Sim 

{  } Não 

Se sim, especifique o(s) software(s) utilizado(s) e 

suas funções: 

Como se operacionaliza a tramitação 

“física” dos documentos? 
{  } Via Serviço Oficial de Malote 

{  } Via servidor autorizado 

{  } outro 

Atividades Arquivísticas desenvolvidas pelo arquivo público, arquivos setoriais, arquivos gerais 

ou centrais, serviços de protocolo e arquivo  

{  } Registro, classificação autuação, tramitação, Arquivamento e desarquivamento e controle de 

documentos 

{  } Classificação, avaliação e organização de documentos 

{  } Elaboração do plano de classificação, Elaboração da tabela de temporalidade e destinação 

de documentos,  

{  } Elaboração de normas e manuais 

{  } Transferência e recolhimento   

{  }  Reprografia 

{  }  Digitalização 

Existe Plano de Classificação de Documentos (PCD)? 

{  } SIM - Existe Plano de classificação de documentos relativos às atividade-meio 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de documentos relativos às atividades-fim 

{  }  Não existe plano de classificação de documentos 

Outro procedimento é utilizado para a 

classificação dos documentos? 

 

{  } Sim  

{  }  Não 

Se sim, quais os critérios utilizados? 

 

Existe Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos – CPAD? 

{  } Sim  

{  }  Não 

Se sim, qual(is) o(s) ato(s) constitutivo (s)da CPAD 

(ato / n° / data / órgão oficial de publicação)? 

Existe no órgão uma Tabela de 

Temporalidade e Destinação de 

Documentos (TTD)? 

{  } SIM - Existe somente tabela de temporalidade e 

destinação de documentos relativas às atividade-meio 

{  } SIM - Existe tabela de temporalidade e 

destinação de documentos relativas às atividade-fim 

 {  }  Não existe tabela de temporalidade e destinação 

de documentos 

Se não existe TTD, outro procedimento é utilizado 

para a destinação dos documentos? 

Se sim, quais critérios são utilizados? 



233 

 

_____________________________________ 

 

Os órgãos/setores realizam a 

transferência periódica de documentos 

vigentes? 

{  }   Sim           {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique a 

periodicidade: 

{  } mensal {  } semestral {   } anual 

Em caso afirmativo, especifique o local de 

transferência: 

{  } SIM - Para o Arquivo Geral/Central 

{  } SIM - Para o Arquivo Setorial 

{  } SIM - Para o depósito da prefeitura 

{  } SIM – Para o depósito terceirizado de guarda de 

documentos. Qual? __________________________ 

Os documentos, avulsos ou processos, 

sob a guarda do arquivo central/geral 

e/ou depósitos podem ser acessados 

consultados pelo público externo? 

{  } Sim 

{  } Não 

 

Já houve eliminação de documentos 

avulsos ou processos, referentes às 

atividades-meio do órgão? 

{  } Sim  

{  } Não 

Já houve eliminação de documentos 

avulsos ou processos, referentes às 

atividades-fim do órgão? 

{  } Sim  

{  } Não 

Quais as formas de controle e 

publicização para realizar a eliminação 

de documentos? 

Elabora a Listagem de Eliminação de 

Documentos? 

 

{  } Sim  

{  } Não 

Publica o Edital de Ciência de 

Eliminação no Diário Oficial da 

União? 

 

{  } Sim  

{  } Não 

Elabora o Termo de Eliminação de 

Documentos? 

{  } Sim  

{  } Não 

Já houve eliminação por incêndio, 

inundação, infestação de pragas etc. de 

documentos, relativo às atividades-meio 

e fim do órgão? 

{  } Sim  

{  } Não 

Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o 

ocorrido, a data e o acervo perdido:  

Criminal, intempérie, fogo e água (1989) 

Já houve roubo/furto/extravio de 

documentos relativos às atividades-meio 

e fim do órgão ? 

{  } Sim  

{  } Não 

Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o 

ocorrido, a data e o acervo perdido: 

Há produção de documentos 

arquivísticos digitais? 

{  } Sim  

{  } Não 

Em caso afirmativo, os documentos arquivísticos 

digitais estão incluídos na política (programa de gestão 

de documentos, conforme estabelece a Resolução nº 

20 do Conselho Nacional de Arquivos)? 

{  } Sim  

{  } Não 

Assinale os formato(s) de arquivo utilizado(s) no órgão: assinalar o(s) formato(s) de arquivo 

correspondente(s) aos gênero(s) ou espécie(s) documental(is).   
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Gênero Documental Formato 

Textual 

 MAIORIA 

{  } .DOC 

{  } .TXT 

{  } .ODT 

{  } .PDF 

{  } .RTF 

{  } .XML 

{  } .TIFF 

{  } .JPEG 

{  } OUTROS 

ESPECIFIQUE:____________________

__ 

Fotografias  

{  } .TIFF 

{  } .JPEG 

{  } .Raw 

{  } .PNG 

{  } .DNG 

{  } OUTROS 

ESPECIFIQUE:____________________

__ 

Cartazes {  } .TIFF 

{  } .JPEG 

{  } .PNG 

{  } OUTROS 

ESPECIFIQUE:____________________

__ 

Desenhos e gravuras {  } .TIFF 

{  } .JPEG 

{  } .PNG 

{  } OUTROS 

ESPECIFIQUE:____________________

__ 

Desenhos técnicos (Computer Aided Design) 

 

SIM 

{  } .DWG 

{  } .PDF 

{  } .DXF 

{  } OUTROS 

ESPECIFIQUE:____________________

__ 

Mapas (Computer Aided Design) 

SIM 

{  } .SHP 

{  } .DWG 

{  } .PDF 

{  } .DXF 

{  } OUTROS 

ESPECIFIQUE:____________________

__ 

Fotografias aéreas 

(Computer Aided Design) 

{  } .TIFF 

{  } .JPEG 

{  } .PNG 

{  } OUTROS 
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ESPECIFIQUE:____________________

__ 

Imagens em movimento (filmes) {  } .AVI 

{  } .MPEG 

{  } .WMF 

{  } .RM 

{  } .SWF 

{  } OUTROS 

ESPECIFIQUE:____________________

__ 

Registros sonoros {  } .WAVI 

{  } .MP3 

{  } OUTROS 

ESPECIFIQUE:____________________

__ 

Qual o tipo de suporte utilizado para armazenamento 

dos documentos digitais? 

{  } CD 

{  } .DVD 

{  } .Hard DiscT 

{  } .RM 

{  } .SWF 

{  } OUTROS 

SPECIFIQUE:_____________________

_ 

É feito uso de certificação digital nestes 

documentos? 

 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique qual a 

certificação: 

{  } ICP-Brasil 

{  } OUTROS 

ESPECIFIQUE:____________________

__ 

É feito registro de metadados nos documentos? {  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique: 

A instituição possui sistema(s) informatizado(s) para 

apoiar atividades e funções que produzem e 

tramitam documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, esses sistemas são: 

{  } Desenvolvidos/adquiridos 

especificamente para o órgão 

{  } Sistemas de governo (ex.: sistema de 

pessoal, sistema de convênio, sistema de 

passagens, etc.) 

Em caso afirmativo, esse sistema informatizado 

atende/utiliza aos requisitos do Modelo de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos – E-Arq Brasil? 

{  } Sim  {  } Não {  } Parcialmente 

{  } Não se aplica 

{  } OUTROS 

ESPECIFIQUE:____________________

__ 

Em caso afirmativo, quantos requisitos obrigatórios do e-ARQ Brasil integram o Sistema 

Informatizado? 

________________ 

 

No caso de sistemas desenvolvidos/adquiridos especificamente para o órgão, indique, na tabela 

abaixo, as seguintes informações sobre as características do sistema e o volume de dados. (nome 
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do sistema, atividade apoiada pelo sistema, Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, 

volume aproximado de dados armazenados em bytes): 

 

NOME DO 

SISTEMA 

INFORMATIZADO 

ATIVIDADE SGBD 

VOLUME DE DADOS 

ARMAZENADOS (EM 

BYTES) 

A atividade apoiada pelo sistema informatizado fica 

registrada somente no banco de dados (não são produzidos e 

arquivados documentos em outras formas como, por 

exemplo, relatórios)? 

{  } Sim  {  } Não 

Caso a atividade seja registrada somente no banco de dados, 

ela é considerada pelo órgão como um documento? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique 

como é feita a sua gestão: 

Em caso negativo, explique por 

quê. 

Quando o sistema informatizado produzir documentos (certidões, boletins, relatórios, 

formulários) que são mantidos fora do banco de dados, salvos em arquivos digitais, por exemplo: 

PDF, TIFF, TXT, ou impressos em papel, preencha a tabela abaixo, indicando com um “X” o 

formato e a finalidade: 

Obs.: esta tabela pode ser ampliada para atender às necessidades de cada órgão. 

Nome do 

sistema 

informatizado 

Documento Digital Papel 
Emissão para 

terceiros 

Arquivame

nto no 

órgão 

      

      

Existe Sistema Informatizado para as unidades de 

protocolo/unidades protocolizadoras e arquivo do órgão? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique 

qual o sistema informatizado 

usado: 

__________________________

____ 

{  } Atribuição de código de classificação aos documentos 

{  } Organização dos documentos com base no código de classificação 

{  } Controle da temporalidade e destinação dos documentos 

{  } Gestão do plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos 

Documentos 

{  } Controle da tramitação de documentos 

{  } Captura de mensagens de correio eletrônico 

{  } Captura de documentos convencionais 

{  } Captura de documentos digitais e/ou híbridos 

{  } Pesquisa e localização dos documentos 

{  } Apresentação em tela dos documentos digitais ou digitalizados 

{  } Controle das categorias de sigilo 

{  } Controle de versões 

{  } Assinatura digital 

{  } Marca d'água digital  

{  } Criptografia 

{  } Carimbo de tempo 

{  } Importação de documentos provenientes de outras aplicações 



237 

 

{  } Metadados associados aos documentos 

{  } Relatórios de auditorias e estatísticas 

{  } Restrição de acesso aos usuários por meio de login e senha 

{  } Rotinas de cópias de segurança (backup) 

{  } Trilhas de auditoria para reconstruir as alterações feitas nos documentos 

 

Existe Sistema Informatizado para as 

unidades de protocolo/unidades 

protocolizadoras e arquivo do órgão? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique qual o sistema 

informatizado usado: 

______________________________ 

Caso o Sistema Informatizado capture 

documentos digitais, é aplicada alguma 

estratégia para preservar estes documentos? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, descreva sucintamente as 

estratégias aplicadas: 

Existe um Repositório Arquivístico Digital 

Confiável – RDC – ARQ para o 

arquivamento e manutenção dos documentos 

arquivísticos em formato digital? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, assinale: 

{  } O repositório é gerenciado e mantido no 

órgão 

{  } O repositório é de terceiros 

{  } Repositório digital 

{  } Outro 

Ocorre digitalização de documentos? 

 

{  } Sim {  } Não 

Em caso afirmativo, a digitalização é feita com a 

finalidade de: 

{  } Preservar os originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação de 

informações 

{  } Integração de objetos digitais no workflow do 

sistema informatizado de documentos 

{  } Eliminar os originais 

De que forma a digitalização é realizada? {  } Pelos servidores do próprio arquivo/órgão  

{  } A digitalização é realizada através da 

contratação de serviços terceirizados 

Quais os documentos cujos assuntos 

justificam a digitalização? 

{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos: 

{  }  Relativos às atividades-meio. Exemplos: 

Realiza-se backups dos documentos 

digitalizados e de suas plataformas ou 

softwares gerenciadores? 

{  } Sim {  } Não 

Se sim, especifique: 

{  } Em discos rígidos 

{  } Em repositórios virtuais 

{  } Em outro meio 

A prefeitura possui um plano de preservação 

digital de longo prazo? 

{  } Sim {   } Não 
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Existe um plano/planejamento/relatório com 

as estimativas para médio e/ou longo prazo 

sobre os investimentos necessários à criação, 

manutenção e acesso aos documentos 

arquivísticos digitais? 

{  } Sim {   } Não 

 

Realiza a microfilmagem de documentos? {  } Sim 

{  } Não 

A microfilmagem é realizada pelos servidores do arquivo/ 

órgão 

{  } Sim 

{  } Não 

A microfilmagem é realizada através da contratação de 

serviços terceirizados 

{  } Sim 

{  } Não 

São obedecidas as disposições contidas na Lei nº 5.433, de 8 

de maio de 1968, e no Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 

1996? 

{  } Sim 

{  } Não 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a 

microfilmagem? 

{  } Relativos às atividades-fim. 

Exemplos: 

{  }  Relativos às atividades-meio. 

Exemplos: 

Qual a finalidade da microfilmagem? {  } Preservação dos originais 

{  } Facilitar o acesso e a 

disseminação das informações 

{  } Substituir/eliminar os originais 

O órgão é responsável pelo armazenamento das 

microformas? 

{  } Sim 

{  } Não 

As matrizes são armazenadas em local diferente das cópias? {  } Sim 

{  } Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument
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 M7-CAC 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

Data do preenchimento do módulo: ____ /____ 

Fases/ Idades dos documentos 

 (   ) Corrente  (   ) Intermediária  (   ) Permanente 

Existe acervo documental sem tratamento? (   ) Sim  (    ) Não 

Quais órgãos e/ou Secretarias Municipais possuem documentos autuados e/ou arquivados 

nesse serviço arquivístico? 

Especifique: 

Datas-limite do acervo:   

Mensuração aproximada da totalidade do 

acervo documental tratado/organizado:  
 

Mensuração aproximada da totalidade do 

acervo documental sem tratamento 

/desorganizado:  

 

Qual é o estágio de tratamento do acervo? 

(     ) Organizado totalmente 

(     ) Organizado parcialmente 

(     ) Desorganizado 

Quais os gêneros e suportes documentais existentes? Assinale: 

Gêneros documentais 

existentes 

Suporte 

Analógico Eletrônico/digital 
Textual 

(     ) Sim (     ) Sim 
Iconográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Micrográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Sonoro 

(     ) Sim (     ) Sim 
Cartográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Eletrônico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Filmográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Digital 

(     ) Sim (     ) Sim 

Quais espécies e tipologias documentais existentes? Assinale: 

Espécies documentais Tipologias documentais  

Processos  

Dossiês   

Outros. Especificar:   



240 

 

Os Fundos/Coleções possibilitam principalmente estudos dos períodos:  

(   ) Período Colonial  (   ) Imperial/Monárquico 

(   ) Republicano (pré-1930) (   ) Republicano (pós-1930) 

Temas preponderantes: 

(     ) Arquitetura / Engenharia / Urbanismo / Cartografia 

(     ) Habitação e Planejamento, Colonização e Reforma Agrária    

(     ) Administração / Fazenda e Finanças 

(     ) Saúde e Saneamento 

(     ) Trabalho / Assistência / Previdência 

(     ) Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

(     ) Artes Plásticas / Teatro / Cinema / Música / Literatura 

(     ) Religião / Antropologia / Etnologia 

(     ) Outro(s). Especificar: 

Os procedimentos técnicos praticados na organização e descrição do acervo acham-se 

normalizados? 

(     ) Sim.  (     ) Parcialmente     (     ) Totalmente (     ) Não 

Em caso afirmativo, a ISAD-G e/ou a NOBRADE são utilizadas? 

(    ) Sim  (   ) Não 

Em média, qual é o estado de conservação dos suportes dos documentos?  

(     ) Bom  (    ) Regular   (    ) Ruim 

Existem documentos que necessitam ser submetidos a procedimentos de conservação e 

restauração? 

(    ) Sim  (     ) Não 
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 M8 - RI 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS- RECUPERAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES  

Data do preenchimento do módulo: ____ /____ 

O arquivo oferece atendimento à consulta? (     ) Sim (    ) Não 

Qual o perfil dos consulentes/usuários? (     ) Público interno – servidores da 

administração municipal 

(     ) Público externo – cidadãos  

Há instrumento(s) de recuperação da 

informação? 

(     ) Plano de classificação de documentos  

(     ) listagem descritiva 

(     ) listagem numérico-cronológica 

(     ) Guia  

(     ) Inventário  

(     ) sumário 

(     ) Inventário analítico 

(     ) Catálogo 

(     ) Repertório 

(     ) Índice 

(     ) Outros. Especificar: 

Possui sistema informatizado de 

recuperação de informações para os 

usuários? 

(     ) Sim  (     ) Não 

Em caso negativo, por quais razões o 

Arquivo não possui instrumentos para 

recuperação da informação? 

(  ) Poucos funcionários para dar conta das 

atribuições do Arquivo 

(  ) Falta de conhecimento específico para 

elaboração dos instrumentos  

Quais são os meios utilizados para controle do acesso, movimentação dos documentos? 

(     ) Planilha eletrônica (     ) Ficha manual (     ) Guia-fora (    ) Listagem 

Caso o município ainda não tenha 

regulamentado a Lei de Acesso à 

Informação, existem documentos com 

restrição de acesso do público em geral 

em função do conteúdo sigiloso de suas 

informações? 

(    ) Sim – Quais? 

Existe base legal para essa restrição? 

(    ) Não existem documentos com restrição 

de acesso do público 

É permitida a reprodução de documentos? 

(    ) Sim - Somente aos funcionários da prefeitura  (    ) Sim - Ao usuário externo 

Tipos de reprodução autorizadas:  

(     ) Eletrostática  (     ) Micrográfica (     ) Fotográfica (     ) Digital 

O órgão possui dados quantitativos sobre serviços de consulta/empréstimo de documentos? 

(     ) Sim  (     ) Não 

Os empréstimos de documentos são realizados por meio de: 

(    ) Solicitação por pessoa devidamente autorizada. 

(     ) Sistema informatizado com encaminhamento ao destinatário via Serviço Oficial de 

Malote.  

(     ) Sistema informatizado, sendo os documentos retirados pessoalmente 
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APÊNDICE 2 – FORMULÁRIO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS ARQUIVOS 

MUNICIPAIS FLUMINENSES- PREFEITURA DE BARRA DO PIRAÍ 

 M1 - IGM 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE A PREFEITURA 

1ª visita técnica realizada em: de setembro de 2019 

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo: 4 de setembro de 2019 

Nome do Município: Barra do Piraí UF: RJ Data de criação do município: 10 de março de 1890 (130 

anos) 

Nº de habitantes: : 94.778  habitantes. estatísticas IBGE/2018 
Dados Gerais sobre do município: Barra do Piraí pertence à Região do Médio Paraíba 
Nome do prefeito: Mario Reis Esteves (PRB)  Mandato: 2017 – 2020 
Dados para Contato:  

Endereço: Travessa Assumpção, 69 - Centro - Barra do Piraí - RJ 

Telefones para Contatos: (24) 2443-1316 / (24) 2443-1088  (24) 2443-1316 

Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 09h - 18h 

A prefeitura possui e-mail? Não consta informação no site 
Endereço do site da Prefeitura: https://www.barradopirai.rj.gov.br 
Dados para contato com a controladoria: 

Nome do controlador: Não consta informação no site 
Endereço: Travessa Assumpção, 69 - Centro - Barra do Piraí - RJ 

Telefones: (24) 2443-1316 
e-mail: controladoria@barradopirai.rj.gov.br 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 09h - 18h 
Dados para contato com a procuradoria: 

Nome do controlador: Não consta informação no site 
Endereço: Trav. Assumpção - 69 - Centro - Barra do Piraí-RJ - CEP: 27123-080 

Telefone: (24) 2443-1316 

E-mail: procuradoria@barradopirai.rj.gov.br 

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira de 09:00 às 18:00h.  
Informações adicionais:  
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 M2 - IARQ 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 

Data do preenchimento do módulo: 4 de setembro de 2019 

O Município possui um arquivo público 

municipal institucionalizado? 

Os servidores alegam não saber onde estão 

os arquivos 

{  } Sim 

{ X } Não 

Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato 

_______________________________________ 

Em caso de Arquivo Público Institucionalizado, preencher os dados completos para contato:  
Endereço Completo do Arquivo:  
O APM  possui telefone? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui e-mail próprio? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui site próprio? {  } Sim   {  X } Não 
O APM utiliza o site da secretaria ao 

qual está vinculado? 
{  } Sim   {  X } Não 
 

O APM possui algum tipo rubrica 

orçamentária?   
{  } Sim  { X } Não 
Em caso afirmativo, qual é a dotação orçamentária anual? 
Especifique a quantia em Reais: R$ _____0__________ 

Qual a distribuição do orçamento em porcentagem de aplicação? 
Na manutenção do edifício (gastos com água, luz, telefone, outros) ___0___ % 
Quadro de pessoal ___0___ % 
Contratação de serviços terceirizados ___0___ % 
Tratamento Técnico Arquivístico  ___0___ % 
Infraestrutura tecnológica ___0___ % 
Capacitação e atualização da equipe técnica ___0___ % 
Exposições ___0___ % 
Em caso de outra instituição pública responsável pelos documentos/arquivo (como IPHAN, INEPAC) 
 Especificar: _______________________________________________________ 
 

Em caso de instituição privada responsável pelos documentos/arquivo (como OS, ONG, empresa terceirizada) 
 Especificar: _______________________________________________________ 
 

Outras informações: 

O município possui uma lei de arquivo? {  } Sim  
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
_______________________________________ 

 
O município possui uma lei de acesso às 

informações públicas? 
{ X } Sim  
{   } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
Lei Mun. nº 2.188 de 28/12/2015 e decreto regulamentador 

3.353, de 28 de março de 2016 
Qual a denominação do arquivo na estrutura organizacional da  prefeitura? 

{  }Arquivo Público Municipal de XXX 
{ X } Arquivo Geral e Almoxarifado/ Arquivo 

Central 
{  } Arquivo morto: 
{  } Arquivos Setoriais (descentralizados) 
{  } Protocolo e Arquivo integrados 

{  } Depósitos de documentos 
{  } Centro de memória 
{  } Centro de documentação 
{  } Biblioteca 
{  } Museu 

Qual é a vinculação administrativa do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? Secretaria de 

Administração 

{ X} Administração direta 
{  } Administração Indireta 
{  } Autarquia 
{  } Fundação 

{  } Secretaria Municipal de Governo 
{  } Secretaria Municipal de Educação 
{  } Secretaria Municipal de Saúde 
{  } Secretaria Municipal de Fazenda 
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Especifique:  
{ X } Secretaria Municipal de Administração  

{  } Secretaria Municipal de Cultura 

{  } Secretaria Municipal de Planejamento Urbano / 

Urbanismo 
{  } Outra: __________________________________ 

Dados para contato com  Secretaria Municipal de Administração. 

Estagiária: Julia de Souza do Vale Porto 

Luiz Claudio Paneto 

Endereço: Trav. Assumpção - 69 - Centro - Barra do Piraí-RJ - CEP: 27123-080 

Telefone: (24) 2442-5372 

Email.: secadministacao@barradopirai.rj.gov.br 

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira de 09:00 às 18:00h. -  

Informações adicionais: 
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 M3_INFR 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 
Data do preenchimento do módulo: 4 de setembro de 2019 
O imóvel onde está instalado o arquivo 

público  é: 
{  } Próprio – não construído e não adaptado  para arquivo 
{  }Próprio - adaptado para arquivo 
{ X }Imóvel privado - Alugado/cedido -  não adaptado para 

arquivo - está a justiça e em galpões da RMS 
O imóvel possui habitações anexas? {  } Sim  { X } Não 

Em caso positivo, marque o tipo:  
{  } Prédios anexos 
{  } Depósitos fora do prédio sede  
{  } Galpão/depósito para arquivo intermediário 

Volume do acervo em  m2 ou volume de 

caixas  
20.000 cx arquivos +- 

O acesso ao ambiente de guarda do acervo é 

restrito? 
{ X } Sim  {  } Não 
{  }Somente a funcionários do órgão onde o acervo está sob 

guarda 
{  }Funcionários do órgão em questão e outros autorizados 
Usuário externo 

Como se realiza o controle ou 

monitoramento do acesso ao ambiente de 
guarda do acervo? 

{  } Por meio Livro de Registro e/ou da identificação física 

(por crachás, etiquetas etc.) 
{  } Por meio de acompanhamento presencial das atividades do 

usuário 
{  } Por meio de circuito interno de monitoramento de imagem

  

{ X }Nenhum 
Possui sistemas de mídias (Câmeras) para 

segurança do prédio e do acervo? 
{  } Sim  { X } Não 

Existe procedimento ou mecanismo de 

prevenção contra incêndio? 
{  } Sim  { X } Não 
 

Se existe algum tipo de mecanismo de prevenção contra 

incêndio, assinale: 

{ X } Extintores  -1 extintor 
{  } Detectores de fumaça o 
{  } Brigada de Incêndio  
{  } Mangueiras  
{  } Outros, especifique: 

____________________________________ 
A área de guarda possui boa aeração? {  } Sim  { X } Não 

O local de guarda dos documentos é limpo e 

higienizado periodicamente? 
{ X } Sim {  } Não  
Se sim, em qual periodicidade? 

As áreas destinadas à guarda e conservação 

de documentos, avulsos e processos, do 

órgão apresentam problemas com relação à: 
  

{ X } Capacidade de armazenagem - sim 
{ X  } Sinalização – Não existe 

{ X } Acessibilidade  

{ X } Insalubridade - sim 
{ X } Outros 

Assinale as ações a serem tomadas para a 

melhoria das condições de guarda e 

conservação de documentos: 

{ X } Ampliar a capacidade de armazenagem. 
{ X }  Acelerar o processo de avaliação e destinação de 

documentos, avulsos ou processos, para eliminação dos 

destituídos de valor de prova e informação, reduzindo a 

quantidade de documentos arquivados. 
{ X } Identificar outras áreas para guarda e preservação de 

documentos. 
{  } Outras. Especifique: 

_________________________________ 
Informações adicionais do observador:  
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M4_RTM 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO ARQUIVO 

Data do preenchimento do módulo: 4 de setembro de 2019 

 

Qual é a quantidade de computadores: 3 

Qual é a quantidade de impressoras? 1 

Qual é a quantidade de scanners 1 

Qual é a quantidade de terminais telefônicos: Não tem telefone 

São utilizados softwares computacionais ou sistemas 
informatizados para o desempenho das suas funções? 

Sim. Protocolo integrado 

Possui rede de computadores de forma integrada? {  } Sim 
{ X } Não 

Recursos Materiais 
Qual é o tipo de mobiliário no qual os documentos estão armazenados? 
{ X } Armários de aço (Tipo 4 gavetas) 
{ X } Estantes de aço 
{ X } Estanterias de madeira 
{  } Armários deslizantes 
{  } Estantes e/ou armários de alvenaria   
 
Outro (s).Especificar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informações adicionais: 
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 M5 - RH  

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO ARQUIVO 

QUANTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Data do preenchimento do módulo: 4 de setembro de 2019 

 

Dados sobre o gestor do arquivo 

Nome: Marcos André de Moraes (12 anos que está no arquivo) 

 

Qual a denominação do cargo do gestor do 

arquivo público municipal/serviço arquivístico? 

Especifique: chefe do arquivo  

Qual é a formação? 
 

 

{ } Nível Superior  
{ X } Nível Médio   

{  } Nível fundamental 

 Administração 

 

Profissionais de  nível superior que atuam no Arquivo   

 

Área de formação 

Profissional na graduação  

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o quantitativo 

 

Servidor efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Arquivologia       

História       

 Biblioteconomia       

Administrador       

Outros:       

Qualificação do corpo funcional de nível superior  

Pós-graduação  

 Grau 

Especificar o quantitativo 

 

Área Especialização Mestrado Doutorado  

Em Arquivologia     

Em História     

Outros. Especificar     

NÍVEL MÉDIO  

Profissionais de Nível Médio  

Técnico de Arquivo 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Técnico administrativo       

Outros: Especificar 3      

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

       

       

Profissionais de Nível 

Fundamental 

 

Situação Funcional/vínculo 
 Especificar o Quantitativo 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

      

      

Total de recursos humanos  atuando no arquivo 4 servidores do quadro efetivo 

Informações adicionais: 
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 M6_GD  

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS 
Data do preenchimento do módulo: 4 de setembro de 2019 

 

Existe uma política (ou programa) de gestão de documentos 

instituída a nível municipal? Em caso positivo, anexar o 

regulamento 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo é O órgão responsável pela política (ou programa) 

de gestão de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo desenvolve uma gestão sistêmica de documentos 

que integre as fases corrente, intermediária e permanente? 

{  } Sim 
{ X } Não 

Possui sistemas ou redes de arquivo? 

 

{  } Sim 
{ X  } Não 

Em caso afirmativo, o Arquivo Público Municipal exerce a 

função de órgão central do sistema ou da rede de arquivos 
do executivo municipal? 
{  } Sim  {  } Não 

Existe legislação e/ou outras normas municipais que 

disciplinem as atividades envolvidas na produção, 

tramitação/utilização e destinação de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique: 
___________________________________ 

 
Se não, são utilizadas referências legislativas 
externas ? 
___________________________________ 
 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 

procedimentos de gestão de documentos no 

Poder Executivo Municipal? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, quais: ___________________________________ 

Existe manual técnico de padronização das 

atividades arquivísticas? 
{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique: 
___________________________________ 

Assinale as atividades de Protocolo 

desenvolvidas: 
 

{ X } Autuação 
{ X } Recebimento 

{ X  } Registro 
{     } Classificação 
{ X } Distribuição 
{    }  Expedição 

{ X  } Controle da tramitação 
De que maneira é realizado o registro e a 

entrada de documentos no acervo? 
{  }  Via sistema informatizado. Qual? 

{ } De maneira manual, com fichas de registro e de 

localização.- Guia de remessa 
Os documentos são classificados no ato da sua 

autuação/produção? 
{  } Sim 
{ X } Não 

Existem normas internas (próprias) para a 

realização das atividades de protocolo? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique: 

As atividades de protocolo estão 

informatizadas? 
 

{  }  Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique o(s) software(s) utilizado(s) e suas 

funções: 
Como se operacionaliza a tramitação “física” 

dos documentos? 
{  } Via Serviço Oficial de Malote 
{ X  } Via servidor autorizado 
{  } Outro. Especifique: 

Atividades Arquivísticas desenvolvidas pelo arquivo público, arquivos setoriais, arquivos gerais ou centrais, 
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serviços de protocolo e arquivo  

{  } Registro, classificação autuação, tramitação 

{ X } Arquivamento e desarquivamento e controle de documentos (manual) 

{  } Classificação, avaliação e organização de documentos 

{  } Elaboração do plano de classificação, Elaboração da tabela de temporalidade e destinação de 

documentos,  

{  } Elaboração de normas e manuais 

{  } Transferência e recolhimento   

{  }  Reprografia 

{  }  Digitalização 

Existe Plano de Classificação de Documentos (PCD)? 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividades-meio 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividades-fim 

{ X }  Não existe Plano de Classificação de documentos 

Outro procedimento é utilizado para a 

classificação dos documentos? 
 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, quais os critérios utilizados? 
 

Existe Comissão Permanente de Avaliação 

de Documentos – CPAD? 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, qual(is) o(s) ato(s) constitutivo (s)da CPAD (ato / n° / 

data / órgão oficial de publicação) 

Existe no órgão uma Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos 

(TTD)? 

{  } SIM - Existe somente tabela de temporalidade e 

destinação de documentos relativas às atividades-meio 
{  } SIM - Existe tabela de temporalidade e destinação de 
documentos relativas às atividades-fim 
 { X }  Não existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos 
Se não existe TTD, outro procedimento é utilizado para a 

destinação dos documentos? Não existe 
Se sim, quais critérios são utilizados? 

_____________________________________ 

Os órgãos/setores realizam a transferência 

periódica de documentos vigentes? 
{ X}   Sim           {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique a 

periodicidade: 

{  } mensal {  } semestral {   } anual 

Em caso afirmativo, especifique o local de transferência: 
{ X } SIM - Para o Arquivo Geral/Central 
{  } SIM - Para o Arquivo Setorial 
{  } SIM - Para o depósito da prefeitura 
{  } SIM – Para o depósito terceirizado de guarda de 

documentos. Qual? __________________________ 

Os documentos, avulsos ou processos, sob a 

guarda do arquivo central/geral e/ou 

depósitos podem ser acessados e consultados 

pelo público externo? 

{  } Sim 
{ X } Não 

 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos, referentes às atividades-meio 

do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos, referentes às atividades-fim do 

órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

 

Quais as formas de controle e publicização 

para realizar a eliminação de documentos? 

Elabora a Listagem de Eliminação de 

Documentos? 

{  } Sim  
{ X } Não 

Publica o Edital de Ciência de Eliminação no 

Diário Oficial da União? 

{  } Sim  
{ X } Não 
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Elabora o Termo de Eliminação de 

Documentos? 
{  } Sim  
{ X } Não 

Já houve eliminação por incêndio, inundação, 

infestação de pragas etc. de documentos 
relativo às atividades-meio e fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido:  
Criminal, intempérie, fogo e água (1989) 

Já houve roubo/furto/extravio de documentos 

relativos às atividades-meio e fim do órgão ? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido: 
Há produção de documentos arquivísticos 

digitais? 
{  } Sim  
{ X } Não 
Em caso afirmativo, os documentos arquivísticos digitais estão 

incluídos na política (programa de gestão de documentos), 

conforme estabelece a Resolução nº 20 do Conselho Nacional 

de Arquivos? 
{  } Sim  
{  } Não 

Assinale os formato(s) de arquivo utilizado(s) no órgão: assinalar o(s) formato(s) de arquivo 

correspondente(s) aos gênero(s) ou espécie(s) documental(is).   

Gênero Documental Formato 

Textual 

 MAIORIA 

{ X } .DOC 
{  } .TXT 
{  } .ODT 
{  } .PDF 
{  } .RTF 
{  } .XML 
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias  
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .Raw 
{  } .PNG 
{  } .DNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Cartazes {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos e gravuras {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos técnicos(Computer Aided Design) 

 

SIM 

{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Mapas (Computer Aided Design) 

SIM 

{  } .SHP 
{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
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{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias aéreas 

(Computer Aided Design) 

{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Imagens em movimento (filmes) {  } .AVI 
{  } .MPEG 
{  } .WMF 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Registros sonoros {  } .WAVI 
{  } .MP3 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Qual o tipo de suporte utilizado para armazenamento dos 

documentos digitais? 

{  } CD 
{  } .DVD 
{  } .Hard DiscT 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito uso de certificação digital nestes documentos? 

 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique qual a 
certificação: 
{  } ICP-Brasil 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito registro de metadados nos documentos? {  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

A instituição possui sistema(s) informatizado(s) para apoiar 

atividades e funções que produzem e tramitam documentos 

arquivísticos digitais? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, esses sistemas são: 
{  } Desenvolvidos/adquiridos especificamente 

para o órgão 
{  } Sistemas de governo (ex.: sistema de 

pessoal, sistema de convênio, sistema de 

passagens etc 

Em caso afirmativo, esse sistema informatizado 

atende/utiliza aos requisitos do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – E-ARQ Brasil? 

{  } Sim  {  } Não {  } Parcialmente 
{  } Não se aplica 
{  } OUTROS. 

Em caso afirmativo, quantos requisitos obrigatórios do e-ARQ Brasil integram o Sistema Informatizado? 
________________ 
 

No caso de sistemas desenvolvidos/adquiridos especificamente para o órgão, indique, na tabela abaixo, as 

seguintes informações sobre as características do sistema e volume de dados (nome do sistema, atividade 

apoiada pelo sistema, Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, volume aproximado de dados 

armazenados em bytes): 
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NOME DO 

SISTEMA 

INFORMATIZADO 
ATIVIDADE SGBD 

VOLUME DE DADOS 

ARMAZENADOS (EM BYTES) 

A atividade apoiada pelo sistema informatizado fica registrada somente 

no banco de dados (não são produzidos e arquivados documentos em 

outras formas como, por exemplo, relatórios)? 

{  } Sim  {  } Não 

Caso a atividade seja registrada somente no banco de dados, ela é 

considerada pelo órgão como um documento? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

como é feita a sua gestão: 
Em caso negativo, explique por quê 

Quando o sistema informatizado produzir documentos (certidões, boletins, relatórios, formulários) que são 

mantidos fora do banco de dados, salvos em arquivos digitais, por exemplo: PDF, TIFF, TXT, ou impressos 
em papel, preencha a tabela abaixo indicando com um “X” o formato e a finalidade: 

Obs.: esta tabela pode ser ampliada para atender as necessidades de cada órgão. 
Nome do 

sistema 

informatizado 
Documento Digital Papel 

Emissão para 

terceiros 
Arquivamento 

no órgão 

      

      

Existe Sistema Informatizado para as unidades de protocolo/unidades 

protocolizadoras e/ou arquivo do órgão? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

qual o sistema informatizado usado: 
_____________________________

_ 
Informações sobre o Sistema Informatizado para as unidades de protocolo e/ou arquivo utilizado: 

{  }Atribuição de código de classificação aos documentos 
{  }Organização dos documentos com base no código de classificação 
{  }Controle da temporalidade e destinação dos documentos 
{  }Gestão do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos 
{  }Controle da tramitação de documentos 
{  }Captura de mensagens de correio eletrônico 
{  }Captura de documentos convencionais 
{  }Captura de documentos digitais e/ou híbridos 
{  }Pesquisa e localização dos documentos 
{  }Apresentação em tela dos documentos digitais ou digitalizados 
{  }Controle das categorias de sigilo 
{  }Controle de versões 
{  }Assinatura digital 
{  }Marca d'água digital  
{  }Criptografia 
{  }Carimbo de tempo 
{  }Importação de documentos provenientes de outras aplicações 
{  }Metadados associados aos documentos 
{  }Relatórios de auditorias e estatísticas 
{  }Restrição de acesso aos usuários por meio de login e senha 
{  }Rotinas de cópias de segurança (backup) 
{  }Trilhas de auditoria para reconstruir as alterações feitas nos documentos 

Caso o Sistema Informatizado capture 

documentos digitais, é aplicada alguma estratégia 

para preservar estes documentos? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, descreva sucintamente as estratégias 

aplicadas 
Existe um Repositório Arquivístico Digital 

Confiável – RDC – ARQ para o arquivamento e 

manutenção dos documentos arquivísticos em 
formato digital? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, assinale: 
{  } O repositório é gerenciado e mantido no órgão 
{  } O repositório é de terceiros 
{  } Repositório digital 
{  } Outro 

Ocorre digitalização de documentos? 

Fichas funcionais  

{ X } Sim {  } Não 
Em caso afirmativo, a digitalização é feita com a 

finalidade de: 
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Caseiras 

HD Externo arquiva  

Back up e HD externo também 

{  } Preservar os originais 
{  } Facilitar o acesso e a disseminação de informações 
{  } Integração de objetos digitais no workflow do 

sistema informatizado de documentos 
{  } Eliminar os originais 

De que forma a digitalização é realizada? {  } Pelos servidores do próprio arquivo/órgão  

{  } A digitalização é realizada através da contratação de 

serviços terceirizados 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a 

digitalização? 
{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. Exemplos 

Realiza-se backups dos documentos digitalizados 

e de suas plataformas ou softwares gerenciadores? 

Sim. Em HD externo. 

{  } Sim {  } Não 

Se sim, especifique: 

{  } Em discos rígidos 

{  } Em repositórios virtuais 

{  } Em outro meio 

A prefeitura possui um plano de preservação 

digital de longo prazo? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Existe um plano/planejamento/relatório com as 

estimativas para médio e/ou longo prazo sobre os 

investimentos necessários à criação, manutenção e 

acesso aos documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Realiza a microfilmagem de documentos? {  } Sim 

{ X } Não 

A microfilmagem é realizada pelos servidores do arquivo/órgão? {  } Sim 
{  } Não 

A microfilmagem é realizada através da contratação de serviços 

terceirizados? 

{  } Sim 
{  } Não 

São obedecidas as disposições contidas na Lei nº 5433, de 8 de maio 

de 1968, e no Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996? 
{  } Sim 
{  } Não 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a microfilmagem? {  } Relativos às atividades-fim. 

Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. 

Exemplos 

Qual a finalidade da microfilmagem? {  } Preservação dos originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação 

das informações 

{  } Substituir/eliminar os originais 
O órgão é responsável pelo armazenamento das microformas? {  } Sim 

{  } Não 
As matrizes são armazenadas em local diferente das cópias? {  } Sim 

{  } Não 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument
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 M7-CAC 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

Data do preenchimento do módulo: 4 de setembro de 2019 

Fases/Idades dos documentos 

 (X ) Corrente  ( X ) Intermediária  ( X  ) Permanente 

Existe acervo documental sem tratamento? (X ) Sim  (    ) Não 

Quais órgãos e/ou Secretarias Municipais possuem documentos autuados e/ou arquivados nesse serviço 

arquivístico? 

Especifique: Todas as secretarias 

Datas-limite do acervo:  
1932-2019 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental tratado/organizado  
20.000cx 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental sem tratamento/desorganizado  
 

Qual é o estágio de tratamento do acervo? 

(     ) Organizado totalmente 

(X ) Organizado parcialmente 

(    ) Desorganizado 

Quais os gêneros e suportes documentais existentes? Assinale: 

Gêneros documentais existentes Suporte 

Analógico Eletrônico/digital 
Textual 

( X ) Sim (     ) Sim 
Iconográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Micrográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Sonoro 

(     ) Sim (     ) Sim 
Cartográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Eletrônico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Filmográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Digital 

(     ) Sim (     ) Sim 

Quais espécies e tipologias documentais existentes? Assinale: 
Espécies documentais Tipologias documentais  
Processos  

Dossiês   

Outros. Especificar:   

Os procedimentos técnicos praticados na organização e descrição do acervo acham-se normalizados? 

(     ) Sim  (     ) Parcialmente     (     ) Totalmente (     ) Não 

Em caso afirmativo, a ISAD-G e/ou a NOBRADE são utilizadas? 

(    ) Sim (    ) Não 
Em média, qual é o estado de conservação dos 

suportes dos documentos?  
(     ) Bom (    ) Regular  (    ) Ruim 

Existem documentos que necessitam ser submetidos a procedimentos de conservação e restauração? 

(    ) Sim (     ) Não 
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 M8 - RI 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS- RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

Data do preenchimento do módulo: 04/ 09/2019 

O arquivo oferece atendimento à consulta? (     ) Sim ( X ) Não 

Qual o perfil dos consulentes/usuários? ( X ) Público interno – servidores da administração 

municipal 
(     ) Público externo – cidadãos  

Há instrumento (s) de recuperação da 

informação? 

(     ) Plano de classificação de documentos  
(     ) Listagem descritiva 
(  X  ) Listagem numérico-cronológica 
(     ) Guia  
(     ) Inventário  
(     ) Sumário 
(     ) Inventário analítico 
(     ) Catálogo 
(     ) Repertório 
(     ) Índice 
(     ) Outros. Especificar: 

Possui sistema informatizado de recuperação 

de informações para os usuários? 
(     ) Sim  ( X ) Não 

Em caso negativo, por quais razões o 

Arquivo não possui instrumentos para 

recuperação da informação? 

(X ) Poucos funcionários para dar conta das atribuições 

do Arquivo 

(X) Falta de conhecimento específico para elaboração 

dos instrumentos  

Quais são os meios utilizados para controle do acesso, movimentação dos documentos? 

(     ) Planilha eletrônica (  X  ) Ficha manual (     ) Guia-fora (    ) Listagem 

É permitida a reprodução de documentos? 
(  X  ) Sim - Somente aos funcionários da prefeitura  (    ) Sim - Ao usuário externo 
Tipos de reprodução autorizadas:  

(     ) Eletrostática  (     ) Micrográfica (     ) Fotográfica (     ) Digital 

O órgão possui dados quantitativos sobre serviços de consulta/empréstimo de documentos? 

(     ) Sim  (  X ) Não 

Os empréstimos de documentos são realizados por meio 

de: 

(  X  ) Solicitação por pessoa devidamente 

autorizada. 
(     ) Sistema informatizado com 

encaminhamento ao destinatário via Serviço 

Oficial de Malote.  
(     ) Sistema informatizado, sendo os 

documentos retirados pessoalmente. 
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APÊNDICE 3 – FORMULÁRIO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS ARQUIVOS 

MUNICIPAIS FLUMINENSES- PREFEITURA DE CACHOEIRAS DE MACACU 

 

  M1 - IGM 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE A PREFEITURA 
1ª visita técnica realizada em: 24 de junho de 2019 (segunda-feira) 

2ª visita técnica realizada em: 9 de julho de 2019 (terça-feira) 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 
Nome do Município: Cachoeiras de 

Macacú 
UF: RJ Data de criação do município: 15 de maio de 1679  (341 

anos) 
Nº de habitantes: : 58 560 hab. Estatísticas IBGE/2018 
Dados Gerais sobre o município: município do estado do Rio de Janeiro, Região Sudeste do país. Localiza-

se na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
Nome do prefeito: Mauro Soares (PSB) Mandato: 
Dados para Contato:  

Endereço: Rua Oswaldo Aranha, nº 6 – Centro - Cachoeiras de Macacu - RJ 

Telefones para Contatos: (21) 2649-4814 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 16h 

A prefeitura possui e-mail? Não consta informação no site 
Endereço do site da Prefeitura: https://www.cachoeirasdemacacu.rj.gov.br/ 
Dados para contato com a controladoria: 

Nome do controlador: Não consta informação no site 
Endereço: Rua Oswaldo Aranha, nº 6 – Centro - Cachoeiras de Macacu - RJ 

Telefones: (21) 2649-4814 

e-mail: Não consta informação no site 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 16h 
Dados para contato com a procuradoria: 

Nome do controlador: Não consta informação no site 
Endereço: Rua Oswaldo Aranha, nº 6 – Centro - Cachoeiras de Macacu - RJ 

Telefones: (21) 2649-4814  

e-mail: Não consta informação no site 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 16h 
Informações adicionais:  
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 M2 - IARQ 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 
Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 
O Município possui um arquivo público 

municipal institucionalizado? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso afirmativo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato 
_______________________________________ 

Em caso de Arquivo Público Institucionalizado, preencher os dados completos para contato:  
Endereço Completo do Arquivo:  
O APM  possui telefone? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui e-mail próprio? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui site próprio? {  } Sim   {  X } Não 
O APM utiliza o site da secretaria ao qual 

está vinculado? 
{  } Sim   {  X } Não 
 

O APM possui algum tipo de rubrica 

orçamentária?   
{  } Sim  { X } Não 
Em caso afirmativo, qual é a dotação orçamentária anual? 
Especifique a quantia em Reais: R$ _____0__________ 

Qual a distribuição do orçamento em porcentagem de aplicação? 
Na manutenção do edifício (gastos com água, luz, telefone, outros) ___0___ % 

Quadro de pessoal ___0___ % 

Contratação de serviços terceirizados ___0___ % 

Tratamento Técnico Arquivístico  ___0___ % 

Infraestrutura tecnológica ___0___ % 

Capacitação e atualização da equipe técnica ___0___ % 

Exposições ___0___ % 

Em caso de outra instituição pública responsável pelos documentos/arquivo (como IPHAN, INEPAC) 
 Especificar: _______________________________________________________ 
 
Em caso de instituição privada responsável pelos documentos/arquivo (como OS, ONG, empresa terceirizada) 
 Especificar: _______________________________________________________ 
 

Outras informações: 

O município possui uma lei de arquivo? {  } Sim  
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
_______________________________________ 

 
O município possui uma lei de acesso às 

informações públicas? 
{ X } Sim  
{   } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
Lei Mun. nº 2.188 de 28/12/2015 e decreto regulamentador 

3.353, de 28 de março de 2016 
Qual a denominação do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? 

{  }Arquivo Público Municipal de XXX 
{ X } Arquivo Geral e Almoxarifado/ Arquivo Central 
{  } Arquivo morto: 
{  } Arquivos Setoriais (descentralizados) 
{  } Protocolo e Arquivo integrados 

{  } Depósitos de documentos 
{  } Centro de memória 
{  } Centro de documentação 
{  } Biblioteca 
{  } Museu 

Qual é a vinculação administrativa do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? Secretaria de 

Administração 

{ X} Administração direta 
{  } Administração Indireta 
{  } Autarquia 
{  } Fundação 

{  } Secretaria Municipal de Governo 
{  } Secretaria Municipal de Educação 
{  } Secretaria Municipal de Saúde 
{  } Secretaria Municipal de Fazenda 
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Especifique:  
{ X } Secretaria Municipal de Administração  

{  } Secretaria Municipal de Cultura 

{  } Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano / Urbanismo 
{  } Outra: 

__________________________________ 
Dados para contato com a  Secretaria Municipal de Administração. 

R. Oswaldo Aranha, 06 – Centro  

 Senhor Murilo Conceição Pupo – Subsecretário Municipal de Administração  

Endereço: R. Oswaldo Aranha, 06 – Centro  

Seg. a Sex. 10h - 16h 

 (21) 2649-4814Telefones (Não funciona) 

Tel. Celular (21) 996087123 / Whatsapp  (uso particular) 
Emails: murilotranscarrazl@gmail.com 

Informações adicionais : 
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 M3_INFR 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 
Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 
O imóvel onde está instalado o arquivo 

público  é: 
{ X } Próprio – não construído e não adaptado  para arquivo 
{  } Próprio - adaptado para arquivo 
{  } Imóvel privado - Alugado/cedido 

O imóvel possui habitações anexas? {  } Sim  { X } Não 
Em caso positivo, marque o tipo:  
{  } Prédios anexos 
{  } Depósitos fora do prédio sede 
{  } Galpão/depósito para arquivo intermediário 

Volume do acervo em  m2 ou volume de 
caixas?  

25.000 cx arquivos +- 

O acesso ao ambiente de guarda do acervo 

é restrito? 
{ X } Sim  {  } Não 
{  } Somente a funcionários do órgão onde o acervo está sob 

guarda 
{  } Funcionários do órgão em questão e outros autorizados 
{  } Usuário externo 

Como se realiza o controle ou 

monitoramento do acesso ao ambiente de 

guarda do acervo? 

{  } Por meio de Livro de Registro e/ou da identificação 

física (por crachás, etiquetas etc.) 
{  } Por meio de acompanhamento presencial das atividades 

do usuário 
{  } Por meio de circuito interno de monitoramento de 

imagem  

{ X }Nenhum 
Possui sistemas de mídias (Câmeras) para 
segurança do prédio e do acervo? 

{  } Sim  { X } Não 

Existe procedimento ou mecanismo de 

prevenção contra incêndio? 
{  } Sim  { X } Não 
 

Se existe algum tipo de mecanismo de prevenção contra 

incêndio, assinale: 

{  } Extintores    
{  } Detectores de fumaça o 
{  } Brigada de Incêndio  
{  } Mangueiras  
{  } Outros. Especifique: 

____________________________________ 
A área de guarda possui boa aeração? {  } Sim  { X } Não 
O local de guarda dos documentos é limpo 

e higienizado periodicamente? 
{ } Sim { X } Não  
Se sim, em qual periodicidade? 

As áreas destinadas à guarda e conservação 

de documentos, avulsos e processos, do 

órgão apresentam problemas com relação 
à: 

{ X } Capacidade de armazenagem - sim 
{ X  } Sinalização – Não existe 

{ X } Acessibilidade  
{ X } Insalubridade - sim 
{ X } Outros. Especifique: 

Assinale as ações a serem tomadas para a 

melhoria das condições de guarda e 

conservação de documentos: 

{ X } Ampliar a capacidade de armazenagem. 
{ X }  Acelerar o processo de avaliação e destinação de 

documentos, avulsos ou processos, para eliminação dos 

destituídos de valor de prova e informação, reduzindo a 

quantidade de documentos arquivados. 
{ X } Identificar outras áreas para guarda e preservação de 

documentos. 
{  } Outras. Especifique: 

_________________________________ 
Informações adicionais do observador: 
 

As instalações do depósito do arquivo geral são totalmente insalubres, apresentando alto risco de 
deterioração do acervo, risco de incêndio, risco biológico, dano por água. O local é extremamente sujo.  
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 M4_RTM 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO ARQUIVO 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Qual é a quantidade de computadores? 1 

Qual é a quantidade de impressoras? 0 

Qual é a quantidade de scanners? 0 

Qual é a quantidade de terminais telefônicos? 0 

São utilizados softwares computacionais ou sistemas 

informatizados para o desempenho das suas funções? 

Não 

Possui rede de computadores de forma integrada? {  } Sim 
{ X } Não 

Recursos Materiais 
Qual é o tipo de mobiliário no qual os documentos estão armazenados? 
{ X } Armários de aço (Tipo 4 gavetas) 
{ X } Estantes de aço 
{  } Estanterias de madeira 
{  } Armários deslizantes 
{  } Estantes e/ou armários de alvenaria   
 
Outro(s). Especificar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informações adicionais: 
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 M5 - RH  

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO ARQUIVO 

QUANTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Dados sobre o gestor do arquivo 

Nome: Miguel Arcanjo da Conceição – Assessor técnico 

 

Qual a denominação do cargo do gestor do 

arquivo público municipal/serviço arquivístico? 

Especifique: Arquivista Coordenador  

Qual é a formação? 

 

 

{ X } Nível Superior –  Graduado em: Processamento 

de dados 

{  } Nível Médio   

{  } Nível fundamental 

{  } Administração 

 

Profissionais de nível superior que atuam no Arquivo   

 

Área de formação 

Profissional na graduação  

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o quantitativo 

 

Servidor efetivo DAS Cedido Terceirizado 
Exercício 

provisório/estagiário 
 

Arquivologia       

História       

Biblioteconomia       

Administrador       

Outros:       

Qualificação do corpo funcional de nível superior  

Pós-graduação  

 Grau 

Especificar o quantitativo 

 

Área Especialização Mestrado Doutorado  

Em Arquivologia     

Em História     

Outros? Especificar     

NÍVEL MÉDIO  

Profissionais de Nível Médio  

Técnico de Arquivo 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Técnico administrativo       

Outros: Especificar 3      

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

       

       

Profissionais de Nível 

Fundamental 

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

      

      

Total de recursos humanos  atuando no 

arquivo 

4 servidores do quadro efetivo 

Informações adicionais: 
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 M6_GD  

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS 
Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Existe uma política (ou programa) de gestão de documentos 

instituída a nível municipal? Em caso positivo, anexar o 

regulamento. 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo é o órgão responsável pela política (ou programa) 

de gestão de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo desenvolve uma gestão sistêmica de documentos 

que integre as fases corrente, intermediária e permanente? 

{  } Sim 
{ X } Não 

Possui sistemas ou redes de arquivo? 

 

{  } Sim 
{ X  } Não 

Em caso afirmativo, o Arquivo Público Municipal exerce a 

função de órgão central do sistema ou da rede de arquivos 
do executivo municipal? 
{  } Sim  {  } Não 

Existe legislação e/ou outras normas municipais que 

disciplinem as atividades envolvidas na produção, 

tramitação/utilização e destinação de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique: 
___________________________________ 

 
Se não, são utilizadas referências legislativas 
externas ? 
___________________________________ 
 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 

procedimentos de gestão de documentos no 

Poder Executivo Municipal? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, quais: ___________________________________ 

Existe manual técnico de padronização das 

atividades arquivísticas? 
{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique: 
___________________________________ 

Assinale as atividades de Protocolo 

desenvolvidas: 
 

{ X } Autuação 
{ X } Recebimento 

{ X  } Registro 
{  } Classificação 
{ X } Distribuição 
{  } Expedição 

{ X  } Controle da tramitação 
De que maneira é realizado o registro e a 

entrada de documentos no acervo? 
{  }  Via sistema informatizado. Qual? 

{ } De maneira manual, com fichas de registro e de 

localização.- Guia de remessa 
Os documentos são classificados no ato da sua 

autuação/produção? 
{  } Sim 
{ X } Não 

Existem normas internas (próprias) para a 

realização das atividades de protocolo? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique: 

As atividades de protocolo estão 

informatizadas? 
 

{  }  Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique o(s) software(s) utilizado(s) e suas 

funções: 
Como se operacionaliza a tramitação “física” 

dos documentos? 
{  } Via Serviço Oficial de Malote 
{ X  } Via servidor autorizado 
{  } outro 

Atividades Arquivísticas desenvolvidas pelo arquivo público, arquivos setoriais, arquivos gerais ou centrais, 
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serviços de protocolo e arquivo  

{  } Registro, classificação, autuação, tramitação, 

{ X } Arquivamento e desarquivamento e controle de documentos (manual) 

{  } Classificação, avaliação e organização de documentos 

{  } Elaboração do plano de classificação, Elaboração da tabela de temporalidade e destinação de 

documentos,  

{  } Elaboração de normas e manuais 

{  } Transferência e recolhimento   

{  }  Reprografia 

{  }  Digitalização 

Existe Plano de Classificação de Documentos (PCD)? 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividade-meio 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividades-fim 

{ X }  Não existe plano de Classificação de Documentos 

Outro procedimento é utilizado para a 

classificação dos documentos? 
 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, quais os critérios utilizados? 
 

Existe Comissão Permanente de Avaliação 

de Documentos – CPAD? 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, qual(is) o(s) ato(s) constitutivo (s)da CPAD (ato / n° / 

data / órgão oficial de publicação) 

Existe no órgão uma Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos 

(TTD)? 

{  } SIM - Existe somente tabela de temporalidade e 

destinação de documentos relativas às atividade-meio 
{  } SIM - Existe tabela de temporalidade e destinação de 
documentos relativas às atividade-fim 
 { X }  Não existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos 
Se não existe TTD, outro procedimento é utilizado para a 

destinação dos documentos? Não existe 
Se sim, quais critérios são utilizados? 

_____________________________________ 

Os órgãos/setores realizam a transferência 

periódica de documentos vigentes? 
{ X}   Sim           {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique a 

periodicidade: 

{  } mensal {  } semestral {   } anual 

Em caso afirmativo, especifique o local de transferência: 
{ X } SIM - Para o Arquivo Geral/Central 
{  } SIM - Para o Arquivo Setorial 
{  } SIM - Para o depósito da prefeitura 
{  } SIM – Para o depósito terceirizado de guarda de 

documentos. Qual? __________________________ 

Os documentos, avulsos ou processos, sob a 

guarda do arquivo central/geral e/ou 

depósitos podem ser acessados e consultados 

pelo público externo? 

{  } Sim 
{ X } Não 

 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos, referentes às atividades-meio 

do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos, referentes às atividades-fim do 

órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

 

Quais as formas de controle e publicização 

para realizar a eliminação de documentos? 

Elabora a Listagem de Eliminação de 

Documentos? 

{  } Sim  
{ X } Não 

Publica o Edital de Ciência de Eliminação no 

Diário Oficial da União? 

{  } Sim  
{ X } Não 
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Elabora o Termo de Eliminação de 

Documentos? 
{  } Sim  
{ X } Não 

Já houve eliminação por incêndio, inundação, 

infestação de pragas etc.de documentos, 
relativo às atividades-meio e fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido:  
Criminal, intempérie, fogo e água (1989) 

Já houve roubo/furto/extravio de documentos 

relativos às atividades-meio e fim do órgão ? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido: 
Há produção de documentos arquivísticos 

digitais? 
{  } Sim  
{ X } Não 
Em caso afirmativo, os documentos arquivísticos digitais estão 

incluídos na política programa de gestão de documentos), 

conforme estabelece a Resolução nº 20 do Conselho Nacional 

de Arquivos? 
{  } Sim  
{  } Não 

Assinale os formato(s) de arquivo utilizado(s) no órgão: assinalar o(s) formato(s) de arquivo 

correspondente(s) aos gênero(s) ou espécie(s) documental(is).   

Gênero Documental Formato 

Textual 

 MAIORIA 

{ X } .DOC 
{  } .TXT 
{  } .ODT 
{  } .PDF 
{  } .RTF 
{  } .XML 
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias  
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .Raw 
{  } .PNG 
{  } .DNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Cartazes {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

SPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos e gravuras {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos técnicos(Computer Aided Design) 

 

SIM 

{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Mapas(Computer Aided Design) 

SIM 

{  } .SHP 
{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
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{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias aéreas 

(Computer Aided Design) 

{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Imagens em movimento (filmes) {  } .AVI 
{  } .MPEG 
{  } .WMF 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Registros sonoros {  } .WAVI 
{  } .MP3 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Qual o tipo de suporte utilizado para armazenamento dos 

documentos digitais? 

{  } CD 
{  } .DVD 
{  } .Hard DiscT 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito uso de certificação digital nestes documentos? 

 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique qual a 
certificação: 
{  } ICP-Brasil 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito registro de metadados nos documentos? {  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique: 

A instituição possui sistema(s) informatizado(s) para apoiar 

atividades e funções que produzem e tramitam documentos 

arquivísticos digitais? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, esses sistemas são: 
{  } Desenvolvidos/adquiridos especificamente 

para o órgão 
{  } Sistemas de governo (ex.: sistema de 

pessoal, sistema de convênio, sistema de 

passagens, etc.) 

Em caso afirmativo, esse sistema informatizado 

atende/utiliza aos requisitos do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-ARQ Brasil? 

{  } Sim  {  } Não {  } Parcialmente 
{  } Não se aplica 
{  } OUTROS. 

Em caso afirmativo, quantos requisitos obrigatórios do e-ARQ Brasil integram o Sistema Informatizado? 
________________ 
 

No caso de sistemas desenvolvidos/adquiridos especificamente para o órgão, indique, na tabela abaixo, as 

seguintes informações sobre as características do sistema e volume de dados (nome do sistema, atividade 

apoiada pelo sistema, Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, volume aproximado de dados 

armazenados em bytes): 
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NOME DO 

SISTEMA 

INFORMATIZADO 
ATIVIDADE SGBD 

VOLUME DE DADOS 

ARMAZENADOS (EM BYTES) 

A atividade apoiada pelo sistema informatizado fica registrada somente 

no banco de dados (não são produzidos e arquivados documentos em 

outras formas como, por exemplo, relatórios)? 

{  } Sim  {  } Não 

Caso a atividade seja registrada somente no banco de dados, ela é 

considerada pelo órgão como um documento? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

como é feita a sua gestão: 
Em caso negativo, explique por 

quê: 
Quando o sistema informatizado produzir documentos (certidões, boletins, relatórios, formulários) que são 

mantidos fora do banco de dados, salvos em arquivos digitais, por exemplo: PDF, TIFF, TXT, ou impressos 
em papel, preencha a tabela abaixo indicando com um “X” o formato e a finalidade: 

Obs.: esta tabela pode ser ampliada para atender as necessidades de cada órgão 
Nome do 

sistema 

informatizado 
Documento Digital Papel 

Emissão para 

terceiros 
Arquivamento 

no órgão 

      

      

Existe Sistema Informatizado para as unidades de protocolo/unidades 

protocolizadoras e/ou arquivo do órgão? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

qual o sistema informatizado usado: 
_____________________________

_ 
Informações sobre o Sistema Informatizado para as unidades de protocolo e/ou arquivo utilizado: 

{  }Atribuição de código de classificação aos documentos 
{  }Organização dos documentos com base no código de classificação 
{  }Controle da temporalidade e destinação dos documentos 
{  }Gestão do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos 
{  }Controle da tramitação de documentos 
{  }Captura de mensagens de correio eletrônico 
{  }Captura de documentos convencionais 
{  }Captura de documentos digitais e/ou híbridos 
{  }Pesquisa e localização dos documentos 
{  }Apresentação em tela dos documentos digitais ou digitalizados 
{  }Controle das categorias de sigilo 
{  }Controle de versões 
{  }Assinatura digital 
{  }Marca d'água digital  
{  }Criptografia 
{  }Carimbo de tempo 
{  }Importação de documentos provenientes de outras aplicações 
{  }Metadados associados aos documentos 
{  }Relatórios de auditorias e estatísticas 
{  }Restrição de acesso aos usuários por meio de login e senha 
{  }Rotinas de cópias de segurança (backup) 
{  }Trilhas de auditoria para reconstruir as alterações feitas nos documentos 

Caso o Sistema Informatizado capture 

documentos digitais, é aplicada alguma estratégia 

para preservar estes documentos? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, descreva sucintamente as estratégias 

aplicadas 
Existe um Repositório Arquivístico Digital 

Confiável – RDC – ARQ para o arquivamento e 

manutenção dos documentos arquivísticos em 
formato digital? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, assinale: 
{  } O repositório é gerenciado e mantido no órgão 
{  } O repositório é de terceiros 
{  } Repositório digital 
{  } Outro 

Ocorre digitalização de documentos? 

 

{  } Sim { X } Não 
Em caso afirmativo, a digitalização é feita com a 

finalidade de: 
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{  } Preservar os originais 
{  } Facilitar o acesso e a disseminação de informações 
{  } Integração de objetos digitais no workflow do 

sistema informatizado de documentos 
{  } Eliminar os originais 

De que forma a digitalização é realizada? {  } Pelos servidores do próprio arquivo/ órgão  

{  } A digitalização é realizada através da contratação de 

serviços terceirizados 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a 

digitalização? 
{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. Exemplos 

Realiza-se backups dos documentos digitalizados 

e de suas plataformas ou softwares gerenciadores? 

{  } Sim {  } Não 

Se sim, especifique 

{  } Em discos rígidos 

{  } Em repositórios virtuais 

{  } Em outro meio 

A prefeitura possui um plano de preservação 

digital de longo prazo? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Existe um plano/planejamento/relatório com as 

estimativas para médio e/ou longo prazo sobre os 

investimentos necessários à criação, manutenção e 

acesso aos documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Realiza a microfilmagem de documentos? {  } Sim 

{ X } Não 

A microfilmagem é realizada pelos servidores do arquivo/órgão {  } Sim 
{  } Não 

A microfilmagem é realizada através da contratação de serviços 

terceirizados 

{  } Sim 
{  } Não 

São obedecidas as disposições contidas na Lei nº 5.433, de 8 de maio 

de 1968, e no Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996? 
{  } Sim 
{  } Não 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a microfilmagem? {  } Relativos às atividades-fim. 

Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. 

Exemplos 

Qual a finalidade da microfilmagem? {  } Preservação dos originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação 

das informações 

{  } Substituir/eliminar os originais 
O órgão é responsável pelo armazenamento das microformas? {  } Sim 

{  } Não 
As matrizes são armazenadas em local diferente das cópias? {  } Sim 

{  } Não 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument
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 M7-CAC 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

Fases/ Idades dos documentos 

 (X ) Corrente  ( X ) Intermediária  ( X  ) Permanente 

Existe acervo documental sem tratamento? (X ) Sim  (    ) Não 

Quais órgãos e/ou Secretarias Municipais possuem documentos autuados e/ou arquivados nesse serviço 

arquivístico? 

Especifique: Todas as secretarias 

Datas-limite do acervo:  
1927-2020 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 
documental tratado/organizado  

25.000cx 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental sem tratamento /desorganizado  
90% 

Qual é o estágio de tratamento do acervo? 

(     ) Organizado totalmente 

(     ) Organizado parcialmente 

( X ) desorganizado 

Quais os gêneros e suportes documentais existentes? Assinale: 

Gêneros documentais existentes Suporte 

Analógico Eletrônico/digital 
Textual 

( X ) Sim (     ) Sim 
Iconográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Micrográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Sonoro 

(     ) Sim (     ) Sim 
Cartográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Eletrônico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Filmográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Digital 

(     ) Sim (     ) Sim 

Quais espécies e tipologias documentais existentes? Assinale: 
Espécies documentais 

Tipologias documentais  
Processos  

Dossiês   

Outros. Especificar:  
 

Os procedimentos técnicos praticados na organização e descrição do acervo acham-se normalizados? 

(     ) Sim  (     ) Parcialmente     (     ) Totalmente (     ) Não 

Em caso afirmativo, a ISAD-G e/ou a NOBRADE são utilizadas? 

(    ) Sim (   ) Não 
Em média, qual é o estado de conservação dos 

suportes dos documentos?  
(     ) Bom (    ) Regular  (    ) Ruim 

Existem documentos que necessitam ser submetidos a procedimentos de conservação e restauração? 

(    ) Sim (     ) Não 
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 M8 - RI 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS- RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

O arquivo oferece atendimento à consulta? (     ) Sim ( X ) Não 

Qual o perfil dos consulentes/usuários? ( X ) Público interno – servidores da administração 

municipal 
(     ) Público externo – cidadãos  

Há instrumento(s) de recuperação da 

informação? 

(     ) Plano de classificação de documentos  
(     ) Listagem descritiva 
(  X  ) Listagem numérico-cronológica 
(     ) Guia  
(     ) Inventário  
(     ) Sumário 
(     ) Inventário analítico 
(     ) Catálogo 
(     ) Repertório 
(     ) Índice 
(     ) Outros. Especificar 

Possui sistema informatizado de 

recuperação de informações para os 

usuários? 

(     ) Sim  ( X ) Não 

Em caso negativo, por quais razões o 

Arquivo não possui instrumentos para 

recuperação da informação? 

(X ) Poucos funcionários para dar conta das atribuições do 

Arquivo 

(X) Falta de conhecimento específico para elaboração dos 

instrumentos  

Quais são os meios utilizados para controle do acesso, movimentação dos documentos? 

(     ) Planilha eletrônica (  X  ) Ficha manual (     ) Guia-fora (    ) Listagem 

É permitida a reprodução de documentos? 
(  X  ) Sim - Somente aos funcionários da prefeitura  (    ) Sim - Ao usuário externo 
Tipos de reprodução autorizadas:  

(     ) Eletrostática  (     ) Micrográfica (     ) Fotográfica (     ) Digital 

O órgão possui dados quantitativos sobre serviços de consulta/empréstimo de documentos? 

(     ) Sim  (  X ) Não 

Os empréstimos de documentos são realizados por meio 

de: 

(  X  ) Solicitação por pessoa devidamente 

autorizada. 
(     ) Sistema informatizado com 
encaminhamento ao destinatário via Serviço 

Oficial de Malote.  
(     ) Sistema informatizado, sendo os 

documentos retirados pessoalmente 
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APÊNDICE 4 – FORMULÁRIO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS ARQUIVOS 

MUNICIPAIS FLUMINENSES- PREFEITURA DE GUAPIMIRIM 
 M1 - IGM 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE A PREFEITURA 

1ª visita técnica realizada em: 24 de junho de 2019 (segunda-feira) 

2ª visita técnica realizada em: 9 de julho de 2019 (terça-feira) 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

Nome do Município: Guapimirim UF: RJ Data de criação do município: 21 de dezembro de 1990 (28 

anos) 

Nº de habitantes: 59 613 habitantes. Estatísticas IBGE/2018 
Dados Gerais sobre o município: Guapimirim pertence à Região Metropolitana. O município tem um único 
distrito-sede, ocupando a área total de 360,8 quilômetros quadrados, correspondentes a 4,8% da área da 

Região Metropolitana 
Nome do prefeito: Zelito Tringuelê (PDT)  Mandato:2017 – 2020) 
Dados para Contato: Ana Cristina Almeida 

Endereço: Avenida Dedo de Deus, nº 1161, Guapimirim, RJ 

Telefone: (21) 2632-7598 

Fax: (21) 2632-2413 

Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 

comunicacao@guapimirim.rj.gov.br 

Endereço do site da Prefeitura: https://guapimirim.rj.gov.br/ 
Dados para contato com a controladoria: 

Nome do controlador: Ana Cristina Almeida 

Endereço: Avenida Dedo de Deus, 1.161 – Centro – Guapimirim 

Tel.: (21) 2632 7598 
E-mail: anacristina.controladoria@guapimirim.rj.gov.br 

Horário de funcionamento: De 8h às 17h. 
Dados para contato com a procuradoria: 

Nome do procurador: Carlos Vinícius Rolla 

Endereço: Rua Oswaldo Aranha, nº 6 – Centro - Cachoeiras de Macacu - RJ 

Tel:. (21) 2632 7598 

E-mail: viniciusrolla.procuradoria@guapimirim.rj.gov.br 

Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 
Informações adicionais:  
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  M2 - IARQ 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 
1ª visita técnica realizada em:  24 de junho de 2019 (segunda-feira) 

2ª visita técnica realizada em:  9 de julho de 2019 (terça-feira) 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 
O Município possui um arquivo público 

municipal institucionalizado? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato. 
_______________________________________ 

Em caso de Arquivo Público Institucionalizado, preencher os dados completos para contato:  
Endereço Completo do Arquivo:  
O APM  possui telefone? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui e-mail próprio? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui site próprio? {  } Sim   {  X } Não 
O APM utiliza o site da secretaria ao qual 

está vinculado? 
{  } Sim   {  X } Não 
 

O APM possui algum tipo de rubrica 

orçamentária?   
{  } Sim  { X } Não 
Em caso afirmativo, qual é a dotação orçamentária anual? 
Especifique a quantia em Reais: R$ _____0__________ 

Qual a distribuição do orçamento em porcentagem de aplicação? 
Na manutenção do edifício (gastos com água, luz, telefone, outros) ___0___ % 

Quadro de pessoal ___0___ % 

Contratação de serviços terceirizados ___0___ % 

Tratamento Técnico Arquivístico  ___0___ % 

Infraestrutura tecnológica ___0___ % 

Capacitação e atualização da equipe técnica ___0___ % 

Exposições ___0___ % 

Em caso de outra instituição pública responsável pelos documentos/arquivo (como IPHAN, INEPAC) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 

Em caso de instituição privada responsável pelos documentos/arquivo (como OS, ONG, empresa terceirizada) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 

Outras informações: 

O município possui uma lei de arquivo? {  } Sim  
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
_______________________________________ 

 
O município possui uma lei de acesso às 

informações públicas? 
{ X } Sim  
{   } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
 

Qual a denominação do arquivo na estrutura organizacional da  prefeitura? 

{  }Arquivo Público Municipal de XXX 
{  } Arquivo Geral e Almoxarifado/Arquivo Central 
{ X } Arquivo morto: 
{  } Arquivos Setoriais (descentralizados) 
{  } Protocolo e Arquivo integrados 

{  } Depósitos de documentos 
{  } Centro de memória 
{  } Centro de documentação 
{  } Biblioteca 
{  } Museu 

Qual é a vinculação administrativa do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? Secretaria de 

Administração 

{ X} Administração direta 
{  } Administração Indireta 

{  } Secretaria Municipal de Governo 
{  } Secretaria Municipal de Educação 
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{  } Autarquia 
{  } Fundação 
Especifique:  
{ X } Secretaria Municipal de Administração  

{  } Secretaria Municipal de Cultura 

{  } Secretaria Municipal de Saúde 
{  } Secretaria Municipal de Fazenda 
{  } Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano / Urbanismo 
{  } Outra: 

__________________________________ 
Dados para contato com Secretaria Municipal de Administração. 

Avenida Dedo de Deus, nº 1161, Guapimirim, RJ 

Telefones para Contatos:  (21) 2632 2412 

Tel. Celular: (21) 99444-95-55 / Whatsapp:  

E-mails: fernandorodrigues.adm@guapimirim.rj.gov.br / Pedro.fernando@gmail.com 
Funcionário responsável pelo Arquivo 

1)Nery Figueiredo da Silva – Arquivista Coordenador 

E-mail: f.nery1964@gmail.com 

Endereço: Avenida Dedo de Deus, 820 – Centro – Guapimirim 

Informações adicionais : 
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 M3_INFR 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 
Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 
O imóvel onde está instalado o arquivo 

público é: 
{ X } Próprio – não construído e não adaptado para arquivo 
{  }Próprio - adaptado para arquivo 
{  }Imóvel privado - Alugado/cedido 

O imóvel possui habitações anexas? {  } Sim  { X } Não 
Em caso positivo, marque o tipo:  
{  } Prédios anexos 
{  } Depósitos fora do prédio sede 
{  } Galpão/depósito para arquivo intermediário 

Volume do acervo em m2 ou volume de 
caixas:  

25.000 cx arquivos +- 

O acesso ao ambiente de guarda do acervo 

é restrito? 
{ X } Sim  {  } Não 
{  }Somente a funcionários do órgão onde o acervo está sob 

guarda 
{  }Funcionários do órgão em questão e outros autorizados 
{  }Usuário externo 

Como se realiza o controle ou 

monitoramento do acesso ao ambiente de 

guarda do acervo? 

{  } Por meio de Livro de Registro e/ou da identificação física 

(por crachás, etiquetas etc.) 
{  } Por meio de acompanhamento presencial das atividades 

do usuário 
{  } Por meio de circuito interno de monitoramento de 

imagem  

{ X }Nenhum 
Possui sistemas de mídias (Câmeras) para 
segurança do prédio e do acervo? 

{  } Sim  { X } Não 

Existe procedimento ou mecanismo de 

prevenção contra incêndio? 
{  } Sim  { X } Não 
 

Se existe algum tipo de mecanismo de prevenção contra 

incêndio, assinale: 

{  } Extintores   - 4 Extintores 
{  } Detectores de fumaça o 
{  } Brigada de Incêndio  
{  } Mangueiras  
{  } Outros. Especifique: 

____________________________________ 
A área de guarda possui boa aeração? {  } Sim  { X } Não 
O local de guarda dos documentos é limpo 

e higienizado periodicamente? 
{ } Sim { X } Não  
Se sim, em qual periodicidade? 

As áreas destinadas à guarda e conservação 

de documentos, avulsos e processos, do 

órgão apresentam problemas com relação 
à: 

{ X } Capacidade de armazenagem - sim 
{ X  } Sinalização – Não existe 

{ X } Acessibilidade  
{ X } Insalubridade - sim 
{ X } Outros. Especifique: 

Assinale as ações a serem tomadas para a 

melhoria das condições de guarda e 

conservação de documentos: 

{ X } Ampliar a capacidade de armazenagem. 
{ X }  Acelerar o processo de avaliação e destinação de 

documentos, avulsos ou processos, para eliminação dos 

destituídos de valor de prova e informação, reduzindo a 

quantidade de documentos arquivados. 
{ X } Identificar outras áreas para guarda e preservação de 

documentos. 
{  } Outras. Especifique: 

_________________________________ 
Informações adicionais do observador: 
 

As instalações do depósito de arquivo geral são totalmente insalubres, apresentando alto risco de 
deterioração do acervo, risco de incêndio, risco biológico, dano por água. O local é extremamente sujo.  
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 M4_RTM 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO ARQUIVO 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Qual é a quantidade de computadores? 41 

Qual é a quantidade de impressoras? 1 

Qual é a quantidade de scanners? 1 

Qual é a quantidade de terminais telefônicos? Não 

São utilizados softwares computacionais ou sistemas 

informatizados para o desempenho das suas funções? 

Não 

Possui rede de computadores de forma integrada? {  } Sim 
{ X } Não 

Recursos Materiais 
Qual é o tipo de mobiliário no qual os documentos estão armazenados? 
{ X } Armários de aço (Tipo 4 gavetas) 
{ X } Estantes de aço 
{  } Estanterias de madeira 
{  } Armários deslizantes 
{  } Estantes e/ou armários de alvenaria   
 
Outro(s). Especificar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informações adicionais: 
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 M5 - RH  

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO ARQUIVO 

QUANTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Dados sobre o gestor do arquivo 

Nome: Nery Figueiredo da Silva 

 

Qual a denominação do cargo do gestor do 

arquivo público municipal/serviço arquivístico? 

Especifique: Arquivista Coordenador  

Qual é a formação? 

 

 

{ } Nível Superior 

{ X } Nível Médio   

{  } Nível fundamental 

 

Profissionais de  nível superior que atuam no Arquivo   

 

Área de formação 

Profissional na graduação  

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o quantitativo 

 

Servidor efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Arquivologia       

História       

Biblioteconomia       

Administrador       

Outros:       

Qualificação do corpo funcional de nível superior  

Pós-graduação  

 Grau 

Especificar o quantitativo 

 

Área Especialização Mestrado Doutorado  

Em Arquivologia     

Em História     

Outros. Especificar     

NÍVEL MÉDIO  

Profissionais de Nível Médio  

Técnico de Arquivo 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Técnico administrativo       

Outros: Especificar 1      

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

       

       

Profissionais de Nível 

Fundamental 

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

      

      

Total de recursos humanos atuando no 

arquivo 

4 servidores do quadro efetivo 

Informações adicionais: 
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 M6_GD  

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS 
Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Existe uma política (ou programa) de gestão de 

documentos instituída a nível municipal? Em caso 

positivo, anexar o regulamento. 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo é órgão responsável pela política (ou programa) 

de gestão de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo desenvolve uma gestão sistêmica de 

documentos que integre as fases corrente, intermediária e 

permanente? 

{  } Sim 
{ X } Não 

Possui sistemas ou redes de arquivo? 

 

{  } Sim 
{ X  } Não 

Em caso afirmativo, o Arquivo Público Municipal exerce a 

função de órgão central do sistema ou da rede de arquivos do 

executivo municipal? 
{  } Sim  {  } Não 

Existe legislação e/ou outras normas municipais que 

disciplinem as atividades envolvidas na produção, 

tramitação/utilização e destinação de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique: 
___________________________________ 

 
Se não, são utilizadas referências legislativas 

externas? 
___________________________________ 
 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 

procedimentos de gestão de documentos no 
Poder Executivo Municipal? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, quais: ___________________________________ 

Existe manual técnico de padronização das 

atividades arquivísticas? 
{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique: 
___________________________________ 

Assinale as atividades de Protocolo 

desenvolvidas: 
 

{ X } Autuação 
{ X } Recebimento 

{ X  } Registro 
{  } Classificação 
{ X } Distribuição 
{  } Expedição 

{ X  } Controle da tramitação 
De que maneira é realizado o registro e a 
entrada de documentos no acervo? 

{  }  Via sistema informatizado. Qual? 
{ } De maneira manual, com fichas de registro e de 

localização.- Guia de remessa 
Os documentos são classificados no ato da 

sua autuação/produção? 
{  } Sim 
{ X } Não 

Existem normas internas (próprias) para a 

realização das atividades de protocolo? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique: 

As atividades de protocolo estão 

informatizadas? 
 

{  }  Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique o(s) software(s) utilizado(s) e suas 

funções: 
Como se operacionaliza a tramitação “física” 

dos documentos? 
{  } Via Serviço Oficial de Malote 
{ X  } Via servidor autorizado 
{  } Outro. Especifique: 
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Atividades Arquivísticas desenvolvidas pelo arquivo público, arquivos setoriais, arquivos gerais ou centrais, 

serviços de protocolo e arquivo  

{  } Registro, classificação autuação, tramitação 

{ X } Arquivamento e desarquivamento e controle de documentos (manual) 

{  } Classificação, avaliação e organização de documentos 

{  } Elaboração do plano de classificação, Elaboração da tabela de temporalidade e destinação de 

documentos  

{  } Elaboração de normas e manuais 

{  } Transferência e recolhimento   

{  }  Reprografia 

{  }  Digitalização 

Existe Plano de Classificação de Documentos (PCD)? 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividade-meio 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividades-fim 

{ X }  Não existe Plano de Classificação de Documentos 

Outro procedimento é utilizado para a 

classificação dos documentos? 
 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, quais os critérios utilizados? 
 

Existe Comissão Permanente de Avaliação 

de Documentos – CPAD? 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, qual(is) o(s) ato(s) constitutivo(s) da CPAD (ato / n° / 

data / órgão oficial de publicação) 

Existe no órgão uma Tabela de 

Temporalidade e Destinação de 

Documentos (TTD)? 

{  } SIM - Existe somente tabela de temporalidade e destinação 

de documentos relativas às atividade-meio 
{  } SIM - Existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos relativas às atividade-fim 
 { X }  Não existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos 
Se não existe TTD, outro procedimento é utilizado para a 
destinação dos documentos? Não existe. 
Se sim, quais critérios são utilizados? 

_____________________________________ 

Os órgãos/setores realizam a transferência 

periódica de documentos vigentes? 
{ X}   Sim           {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique a 

periodicidade: 

{  } mensal {  } semestral {   } 

anual 

Em caso afirmativo, especifique o local de transferência: 
{ X } SIM - Para o Arquivo Geral/Central 
{  } SIM - Para o Arquivo Setorial 
{  } SIM - Para o depósito da prefeitura 
{  } SIM – Para o depósito terceirizado de guarda de 

documentos. Qual? __________________________ 

Os documentos, avulsos ou processos, sob 

a guarda do arquivo central/geral e/ou 

depósitos podem ser acessados e 

consultados pelo público externo? 

{  } Sim 
{ X } Não 

 

Já houve eliminação de documentos 

avulsos ou processos, referentes às 

atividades-meio do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

Já houve eliminação de documentos 

avulsos ou processos referentes às 
atividades-fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

 

Quais as formas de controle e publicização 

para realizar a eliminação de documentos? 

Elabora a Listagem de Eliminação de 

Documentos? 

{  } Sim  
{ X } Não 

Publica o Edital de Ciência de Eliminação no {  } Sim  
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Diário Oficial da União? { X } Não 
Elabora o Termo de Eliminação de 

Documentos? 
{  } Sim  
{ X } Não 

Já houve eliminação por incêndio, 

inundação, infestação de pragas etc. de 
documentos relativo às atividades-meio e 

fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, a 

data e o acervo perdido:  
Criminal, intempérie, fogo e água (1989) 

Já houve roubo/furto/extravio de 

documentos relativos às atividades-meio e 

fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, a 

data e o acervo perdido: 
Há produção de documentos arquivísticos 

digitais? 
{  } Sim  
{ X } Não 
Em caso afirmativo, os documentos arquivísticos digitais estão 

incluídos na política programa de gestão de documentos), 

conforme estabelece a Resolução nº 20 do Conselho Nacional de 

Arquivos? 
{  } Sim  
{  } Não 

Assinale os formato(s) de arquivo utilizado(s) no órgão: assinalar o(s) formato(s) de arquivo 

correspondente(s) aos gênero(s) ou espécie(s) documental(is).   

Gênero Documental Formato 

Textual 

 MAIORIA 

{ X } .DOC 
{  } .TXT 
{  } .ODT 
{  } .PDF 
{  } .RTF 
{  } .XML 
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias  
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .Raw 
{  } .PNG 
{  } .DNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Cartazes {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos e gravuras {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos técnicos (Computer Aided Design) 

 

SIM 

{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Mapas (Computer Aided Design) 

SIM 

{  } .SHP 
{  } .DWG 
{  } .PDF 
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{  } .DXF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias aéreas 

(Computer Aided Design) 

{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Imagens em movimento (filmes) {  } .AVI 
{  } .MPEG 
{  } .WMF 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Registros sonoros {  } .WAVI 
{  } .MP3 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Qual o tipo de suporte utilizado para armazenamento dos 

documentos digitais? 

{  } CD 
{  } .DVD 
{  } .Hard DiscT 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito uso de certificação digital nestes documentos? 

 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique qual a 

certificação: 
{  } ICP-Brasil 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito registro de metadados nos documentos? {  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique: 

A instituição possui sistema(s) informatizado(s) para 

apoiar atividades e funções que produzem e tramitam 

documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, esses sistemas são: 
{  } Desenvolvidos/adquiridos especificamente 

para o órgão 
{  } Sistemas de governo (ex.: sistema de pessoal, 

sistema de convênio, sistema de passagens, etc.) 

Em caso afirmativo, esse sistema informatizado atende/ 

utiliza aos requisitos do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-Arq Brasil? 

{  } Sim  {  } Não {  } Parcialmente 
{  } Não se aplica 
{  } OUTROS. 

Em caso afirmativo, quantos requisitos obrigatórios do e-ARQ Brasil integram o Sistema Informatizado? 
________________ 
 

No caso de sistemas desenvolvidos/adquiridos especificamente para o órgão, indique, na tabela abaixo, as 

seguintes informações sobre as características do sistema e volume de dados (nome do sistema, atividade 

apoiada pelo sistema, Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, volume aproximado de dados 

armazenados em bytes): 
 

 

 

 

NOME DO SISTEMA 

INFORMATIZADO 
ATIVIDADE SGBD 

VOLUME DE DADOS 

ARMAZENADOS (EM BYTES) 
A atividade apoiada pelo sistema informatizado fica registrada 

somente no banco de dados (não são produzidos e arquivados 

{  } Sim  {  } Não 
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documentos em outras formas como, por exemplo, relatórios)? 
Caso a atividade seja registrada somente no banco de dados, ela é 

considerada pelo órgão como um documento? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique como 

é feita a sua gestão: 
Em caso negativo, explique por quê 

Quando o sistema informatizado produzir documentos (certidões, boletins, relatórios, formulários) que são 

mantidos fora do banco de dados, salvos em arquivos digitais, por exemplo: PDF, TIFF, TXT, ou impressos 

em papel, preencha a tabela abaixo indicando com um “X” o formato e a finalidade: 

Obs.: esta tabela pode ser ampliada para atender as necessidades de cada órgão. 
Nome do 

sistema 

informatizado 
Documento Digital Papel 

Emissão para 

terceiros 
Arquivamento 

no órgão 

      

      

Existe Sistema Informatizado para as unidades de 

protocolo/unidades protocolizadoras e/ou arquivo do órgão? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique qual o 
sistema informatizado usado: 
______________________________ 

Informações sobre o Sistema Informatizado para as unidades de protocolo e/ou arquivo utilizado: 

{  }Atribuição de código de classificação aos documentos 
{  }Organização dos documentos com base no código de classificação 
{  }Controle da temporalidade e destinação dos documentos 
{  }Gestão do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos 
{  }Controle da tramitação de documentos 
{  }Captura de mensagens de correio eletrônico 
{  }Captura de documentos convencionais 
{  }Captura de documentos digitais e/ou híbridos 
{  }Pesquisa e localização dos documentos 
{  }Apresentação em tela dos documentos digitais ou digitalizados 
{  }Controle das categorias de sigilo 
{  }Controle de versões 
{  }Assinatura digital 
{  }Marca d'água digital  
{  }Criptografia 
{  }Carimbo de tempo 
{  }Importação de documentos provenientes de outras aplicações 
{  }Metadados associados aos documentos 
{  }Relatórios de auditorias e estatísticas 
{  }Restrição de acesso aos usuários por meio de login e senha 
{  }Rotinas de cópias de segurança (backup) 
{  }Trilhas de auditoria para reconstruir as alterações feitas nos documentos 

Caso o Sistema Informatizado capture 

documentos digitais, é aplicada alguma 

estratégia para preservar estes documentos? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, descreva sucintamente as estratégias 

aplicadas 
Existe um Repositório Arquivístico Digital 

Confiável – RDC – ARQ para o arquivamento 

e manutenção dos documentos arquivísticos em 

formato digital? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, assinale: 
{  } O repositório é gerenciado e mantido no órgão 
{  } O repositório é de terceiros 
{  } Repositório digital 
{  } Outro. Especifique: 

Ocorre digitalização de documentos? 

 

{  } Sim { X } Não 
Em caso afirmativo, a digitalização é feita com a finalidade 

de: 
{  } Preservar os originais 
{  } Facilitar o acesso e a disseminação de informações 
{  } Integração de objetos digitais no workflow do sistema 

informatizado de documentos 
{  } Eliminar os originais 

De que forma a digitalização é realizada? {  } Pelos servidores do próprio arquivo/ órgão  
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{  } A digitalização é realizada através da contratação de 

serviços terceirizados 

Quais os documentos cujos assuntos justificam 

a digitalização? 
{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. Exemplos 

Realiza-se backups dos documentos 

digitalizados e de suas plataformas ou softwares 

gerenciadores? 

{  } Sim {  } Não 

Se sim, especifique: 

{  } Em discos rígidos 

{  } Em repositórios virtuais 

{  } Em outro meio 

A prefeitura possui um plano de preservação 

digital de longo prazo? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Existe um plano/planejamento/relatório com as 

estimativas para médio e/ou longo prazo sobre 

os investimentos necessários à criação, 

manutenção e acesso aos documentos 

arquivísticos digitais? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Realiza a microfilmagem de documentos? {  } Sim 

{ X } Não 

A microfilmagem é realizada pelos servidores do arquivo/órgão? {  } Sim 
{  } Não 

A microfilmagem é realizada através da contratação de serviços 

terceirizados? 

{  } Sim 
{  } Não 

São obedecidas as disposições contidas na Lei nº 5433, de 8 de 

maio de 1968, e no Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996? 
{  } Sim 
{  } Não 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a 

microfilmagem? 
{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. 

Exemplos 

Qual a finalidade da microfilmagem? {  } Preservação dos originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação das 

informações 

{  } Substituir/eliminar os originais 
O órgão é responsável pelo armazenamento das microformas? {  } Sim 

{  } Não 
As matrizes são armazenadas em local diferente das cópias? {  } Sim 

{  } Não 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument
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 M7-CAC 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

Fases/ Idades dos documentos 

 (X ) Corrente  ( X ) Intermediária  ( X  ) Permanente 

Existe acervo documental sem tratamento? (X ) Sim  (    ) Não 

Quais órgãos e/ou Secretarias Municipais possuem documentos autuados e/ou arquivados nesse serviço 

arquivístico? 

Especifique: Todas as secretarias 

Datas-limite do acervo:  
 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental tratado/organizado  
 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental sem tratamento /desorganizado  
 

Qual é o estágio de tratamento do acervo? 

(     ) Organizado totalmente 

(  X  ) Organizado parcialmente 

(   ) Desorganizado 

Quais os gêneros e suportes documentais existentes? Assinale: 

Gêneros documentais existentes Suporte 

Analógico Eletrônico/digital 
Textual 

( X ) Sim (     ) Sim 
Iconográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Micrográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Sonoro 

(     ) Sim (     ) Sim 
Cartográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Eletrônico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Filmográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Digital 

(     ) Sim (     ) Sim 

Quais espécies e tipologias documentais existentes? Assinale: 
Espécies documentais Tipologias documentais  
Processos; sim  

Dossiês: sim  

Outros. Especificar:   

Os procedimentos técnicos praticados na organização e descrição do acervo acham-se normalizados? 

(     ) Sim  (     ) Parcialmente     (     ) Totalmente (  X ) Não 

Em caso afirmativo, a ISAD-G e/ou a NOBRADE são utilizadas? 

(    ) Sim (X  ) Não 
Em média, qual é o estado de conservação dos 

suportes dos documentos?  
(  X  ) Bom (    ) Regular  (    ) Ruim 

Existem documentos que necessitam ser submetidos a procedimentos de conservação e restauração? 

(    ) Sim (  X   ) Não 
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 M8 - RI 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS- RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

O arquivo oferece atendimento à consulta? (     ) Sim ( X ) Não 

Qual o perfil dos consulentes/usuários? ( X ) Público interno – servidores da administração 

municipal 
(     ) Público externo – cidadãos  

Há instrumento (s) de recuperação da informação? (     ) Plano de classificação de documentos  
(     ) Listagem descritiva 
(  X  ) Listagem numérico-cronológica 
(     ) Guia  
(     ) Inventário  
(     ) Sumário 
(     ) Inventário analítico 
(     ) Catálogo 
(     ) Repertório 
(     ) Índice 
(     ) Outros. Especificar: 

Possui sistema informatizado de recuperação de 

informações para os usuários? 
(     ) Sim  ( X ) Não 

Em caso negativo, por quais razões o Arquivo 

não possui instrumentos para recuperação da 

informação? 

(X ) Poucos funcionários para dar conta das atribuições 

do Arquivo 

(X) Falta de conhecimento específico para elaboração 

dos instrumentos  

Quais são os meios utilizados para controle do acesso, movimentação dos documentos? 

(     ) Planilha eletrônica (  X  ) Ficha manual (     ) Guia-fora (    ) Listagem 

É permitida a reprodução de documentos? 
(  X  ) Sim - Somente aos funcionários da prefeitura  (    ) Sim - Ao usuário externo 
Tipos de reprodução autorizadas:  

(     ) Eletrostática  (     ) Micrográfica (     ) Fotográfica (     ) Digital 

O órgão possui dados quantitativos sobre serviços de consulta/empréstimo de documentos? 

(     ) Sim  (  X ) Não 

Os empréstimos de documentos são realizados por meio de: 
(  X  ) Solicitação por pessoa devidamente 

autorizada. 
(     ) Sistema informatizado com 

encaminhamento ao destinatário via Serviço 

Oficial de Malote.  
(     ) Sistema informatizado, sendo os 

documentos retirados pessoalmente. 
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APÊNDICE 5 – FORMULÁRIO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS ARQUIVOS 

MUNICIPAIS FLUMINENSES- PREFEITURA DE PARACAMBI 

 M1 - IGM 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE A PREFEITURA 
1ª visita técnica realizada em: 03/ 07/2019 

Data do preenchimento do módulo: 03/ 07/2019 
Nome do Município: Paracambi UF: RJ Data de criação do município: 8 de agosto de 1960 (59 

anos) 
Nº de habitantes: 51 815 habitantes. Estimativa IBGE/2018 
Dados Gerais sobre oo município: Paracambi pertence à Região Metropolitana. O município tem um único 

distrito-sede, ocupando uma área total de 179,7quilômetros quadrados, correspondentes a 2,4% da área da 

Região Metropolitana 
Nome do prefeito: Lucimar Cristina da Silva Ferreira(PR) Mandato: 2017-2020 
Dados para Contato:  

Endereço: Rua Juiz Emílio Carmo, 50, Centro, Paracambi - RJ Brasil 26.600-000  

Telefones para Contatos: (21)2683-9100/ 
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 

e-mail: serin@paracambi.rj.gov.br 
Endereço do site da Prefeitura: https://paracambi.rj.gov.br/ 
Dados para contato com a controladoria: 

Nome do controlador: Romero Agra Nascimento 

Endereço: Rua Juiz Emílio Carmo, 50, Centro, Paracambi - RJ Brasil 26.600-000 

Telefone: (21) 2683-9130 

E-mail: controladoria@paracambi.rj.gov.br 

Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 
Dados para contato com a procuradoria: 

Nome do controlador: Ricardo Alexandre da Silva 

Endereço: Rua Juiz Emílio Carmo, 50, Centro, Paracambi - RJ Brasil 26.600-000. Telefone: (21) 2683-9110 

E-mail: procuradoria@paracambi.rj.gov.br 
Endereço: Rua Juiz Emílio Carmo, 50, Centro, Paracambi 

Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 
Informações adicionais:  
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 M2 - IARQ 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 
Data do preenchimento do módulo: 03/ 07/2019 
O Município possui um arquivo público 

municipal institucionalizado? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato 
_______________________________________ 

Em caso de Arquivo Público Institucionalizado, preencher os dados completos para contato:  
Endereço Completo do Arquivo:  
O APM  possui telefone? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui e-mail próprio? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui site próprio? {  } Sim   {  X } Não 
O APM utiliza o site da secretaria ao qual 

está vinculado? 
{  } Sim   {  X } Não 
 

O APM possui algum tipo de rubrica 

orçamentária?   
{  } Sim  { X } Não 
Em caso afirmativo, qual é a dotação orçamentária anual? 
Especifique a quantia em Reais: R$ _____0__________ 

Qual a distribuição do orçamento em porcentagem de aplicação? 
Na manutenção do edifício (gastos com água, luz, telefone, outros) ___0___ % 

Quadro de pessoal ___0___ % 

Contratação de serviços terceirizados ___0___ % 

Tratamento Técnico Arquivístico  ___0___ % 

Infraestrutura tecnológica ___0___ % 

Capacitação e atualização da equipe técnica ___0___ % 

Exposições ___0___ % 

Em caso de outra instituição pública responsável pelos documentos/arquivo (como IPHAN, INEPAC) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 
Em caso de instituição privada responsável pelos documentos/arquivo (como OS, ONG, empresa 

terceirizada) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 

Outras informações: 

O município possui uma lei de arquivo? {  } Sim  
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
_______________________________________ 

 
O município possui uma lei de acesso às 

informações públicas? 

{ X } Sim  

{   } Não 

Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 

A Prefeitura de Paracambi possui Lei de Acesso à 

Informação, sendo a Lei Ordinária nº 

13.071/2019 combinada com a Lei Federal nº 12.527/2011. 

Qual a denominação do arquivo na estrutura organizacional da  prefeitura? 

{  }Arquivo Público Municipal de XXX 
{ X } Arquivo Geral e Almoxarifado/ Arquivo Central 
{  } Arquivo morto 
{  } Arquivos Setoriais (descentralizados) 
{  } Protocolo e Arquivo integrados 

{  } Depósitos de documentos 
{  } Centro de memória 
{  } Centro de documentação 
{  } Biblioteca 
{  } Museu 

Qual é a vinculação administrativa do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? Secretaria de 

Administração 

{ X} Administração direta 
{  } Administração Indireta 
{  } Autarquia 

{  } Secretaria Municipal de Governo 
{  } Secretaria Municipal de Educação 
{  } Secretaria Municipal de Saúde 
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{  } Fundação 
Especifique:  
{ X } Secretaria Municipal de Administração  

{  } Secretaria Municipal de Cultura 

{  } Secretaria Municipal de Fazenda 
{  } Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano / Urbanismo 
{  } Outra: 

Especifique:____________________________ 
Dados para contato com a Secretaria Municipal de Administração e Comunicação 

Autoridade responsável pelo Arquivo 

NILZA MARIA IZOLANI E OLIVEIRA – Secretária de Administração 

Endereço: Rua Juiz Emílio Carmo, 50, Centro, Paracambi 

Telefone: (21) 2683-9127, (21) 2683-9140 

E-mail: sec.administracao@paracambi.rj.gov.br 
Todo contato sobre o arquivo é feito pela Senhora Nilza e somente com sua autorização. 

A Secretaria foi muita atenciosa. É  servidora de carreira da prefeitura 

Informações adicionais : 
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 M3_INFR 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 
Data do preenchimento do módulo: 03/ 07/2019 
O imóvel onde está instalado o arquivo 

público é: 
{ X } Próprio – não construído e não adaptado para arquivo 
{  }Próprio - adaptado para arquivo 
{  }Imóvel privado - Alugado/cedido 

Obs: Trata-se de uma casa que fica localizada em um beco 

estreito. 
O imóvel possui habitações anexas? {  } Sim  { X } Não 

Em caso positivo, marque o tipo: 
{  } Prédios anexos 
{  } Depósitos fora do prédio sede 
{  } Galpão/depósito para arquivo intermediário 

Volume do acervo em  m2 ou volume de 

caixas  
15.000 cx arquivos +- 

O acesso ao ambiente de guarda do acervo é 

restrito? 
{ X } Sim  {  } Não 
{ X }Somente a funcionários do órgão onde o acervo está sob 

guarda 
{  }Funcionários do órgão em questão e outros autorizados 
Usuário externo 

Como se realiza o controle ou 

monitoramento do acesso ao ambiente de 

guarda do acervo? 

{  } Por meio de Livro de Registro e/ou da identificação física 

(por crachás, etiquetas etc.) 
{  } Por meio de acompanhamento presencial das atividades 

do usuário 
{  } Por meio de circuito interno de monitoramento de 
imagem  

{ X }Nenhum 
Possui sistemas de mídias (Câmeras) para 

segurança do prédio e do acervo? 
{  } Sim  { X } Não 

Existe procedimento ou mecanismo de 

prevenção contra incêndio? 
{  } Sim  { X } Não 
 

Se existe algum tipo de mecanismo de prevenção contra 

incêndio, assinale: 

{ X  } Extintores  2 EXTINTORES 
{  } Detectores de fumaça o 
{  } Brigada de Incêndio  
{  } Mangueiras  
{  } Outros. Especifique: 

____________________________________ 
A área de guarda possui boa aeração? {  } Sim  { X } Não 
O local de guarda dos documentos é limpo e 

higienizado periodicamente? 
{ } Sim { X } Não  
Se sim, em qual periodicidade? 

As áreas destinadas à guarda e conservação 
de documentos, avulsos e processos, do 

órgão apresentam problemas com relação à: 

{ X } Capacidade de armazenagem –  
{ X  } Sinalização – Não existe 

{ X } Acessibilidade  

{ X } Insalubridade - sim 
{ X } Outros. Especifique: 

Assinale as ações a serem tomadas para a 

melhoria das condições de guarda e 

conservação de documentos: 

{ X } Ampliar a capacidade de armazenagem. 
{ X }  Acelerar o processo de avaliação e destinação de 

documentos, avulsos ou processos, para eliminação dos 

destituídos de valor de prova e informação, reduzindo a 

quantidade de documentos arquivados. 
{ X } Identificar outras áreas para guarda e preservação de 

documentos. 
{  } Outras. Especifique: 

_________________________________ 
Informações adicionais do observador: 
O  Arquivo funciona em casa que fica localizada em um beco estreito. 
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 M4_RTM 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO ARQUIVO 

Data do preenchimento do módulo: 03/ 07/2019 

 

Qual é a quantidade de computadores? 1 

Qual é a quantidade de impressoras? 0 

Qual é a quantidade de scanners? 0 

Qual é a quantidade de terminais telefônicos? 0 

São utilizados softwares computacionais ou sistemas 

informatizados para o desempenho das suas funções? 

Sistema de protocolo 

Possui rede de computadores de forma integrada? {  } Sim 
{ X } Não 

Recursos Materiais 
Qual é o tipo de mobiliário no qual os documentos estão armazenados? 
{  } Armários de aço (Tipo 4 gavetas) 

{  } Estantes de aço 

{ X } Estanteria de alvenaria- cimento 

{ X } Estanterias de madeira 

{  } Armários deslizantes 

{  } Estantes e/ou armários de alvenaria  
Outro(s). Especificar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informações adicionais: 
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 M5 - RH  

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO ARQUIVO 

QUANTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Data do preenchimento do módulo: 03/ 07/2019 

 

Dados sobre o gestor do arquivo 

Nome: Mara Lucia Gonçalves (15 anos que trabalha no arquivo) 

 

Qual a denominação do cargo do gestor do 

arquivo público municipal/serviço arquivístico? 

Especifique: chefe (informal)  Coordenadora do 

Arquivo 

 

Qual é a formação? 

 

 

{  } Nível Superior  

{ X } Nível Médio  - técnica em enfermagem 

{  } Nível fundamental 

 Administração 

 

Profissionais de nível superior que atuam no Arquivo   

 

Área de formação 

Profissional na graduação  

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o quantitativo 

 

Servidor efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Arquivologia       

História       

Biblioteconomia       

Administrador       

Outros:       

Qualificação do corpo funcional de Nível Superior  

Pós-graduação  

 Grau 
Especificar o quantitativo 

 

Área Especialização Mestrado Doutorado  

Em Arquivologia     

Em História     

Outros. Especificar     

NÍVEL MÉDIO  

Profissionais de nível Médio  

Técnico de Arquivo 

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Técnico administrativo       

Outros: Especificar 1      

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

       

       

Profissionais de Nível 

Fundamental 

 

Situação Funcional/vinculo 

 Especificar o Quantitativo 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

      

      

Total de recursos humanos atuando no 

arquivo 

2 servidores do quadro efetivo 

Informações adicionais: 
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 M6_GD  

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS 
Data do preenchimento do módulo: 03/ 07/2019 

 

Existe uma política (ou programa) de gestão de documentos 

instituída a nível municipal? Em caso positivo, anexar o 

regulamento. 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo é o órgão responsável pela política (ou programa) 

de gestão de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo desenvolve uma gestão sistêmica de documentos 

que integre as fases corrente, intermediária e permanente? 

{  } Sim 
{ X } Não 

Possui sistemas ou redes de arquivo? 

 

{  } Sim 
{ X  } Não 

Em caso afirmativo, o Arquivo Público Municipal exerce a 

função de órgão central do sistema ou da rede de arquivos 
do executivo municipal? 
{  } Sim  {  } Não 

Existe legislação e/ou outras normas municipais que 

disciplinem as atividades envolvidas na produção, 

tramitação/utilização e destinação de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique: 
___________________________________ 

 
Se não, são utilizadas referências legislativas 
externas ? 
___________________________________ 
 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 

procedimentos de gestão de documentos no 

Poder Executivo Municipal? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, quais: ___________________________________ 

Existe manual técnico de padronização das 

atividades arquivísticas? 
{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique: 
___________________________________ 

Assinale as atividades de Protocolo 

desenvolvidas: 
 

{ X } Autuação 
{ X } Recebimento 

{ X  } Registro 
{  } Classificação 
{ X } Distribuição 
{  } Expedição 

{ X  } Controle da tramitação 
De que maneira é realizado o registro e a 

entrada de documentos no acervo? 
{  }  Via sistema informatizado. Qual? 

{ } De maneira manual, com fichas de registro e de 

localização.- Guia de remessa 
Os documentos são classificados no ato da sua 

autuação/produção? 
{  } Sim 
{ X } Não 

Existem normas internas (próprias) para a 

realização das atividades de protocolo? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique: 

As atividades de protocolo estão 

informatizadas? 
 

{  }  Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique o(s) software(s) utilizado(s) e suas 

funções: 
Como se operacionaliza a tramitação “física” 

dos documentos? 
{  } Via Serviço Oficial de Malote 
{ X  } Via servidor autorizado 
{  } Outro 

Atividades Arquivísticas desenvolvidas pelo arquivo público, arquivos setoriais, arquivos gerais ou centrais, 
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serviços de protocolo e arquivo  

{  } Registro, classificação autuação, tramitação 

{ X } Arquivamento e desarquivamento e controle de documentos (manual) 

{  } Classificação, avaliação e organização de documentos 

{  } Elaboração do plano de classificação, Elaboração da tabela de temporalidade e destinação de 

documentos  

{  } Elaboração de normas e manuais 

{  } Transferência e recolhimento   

{  }  Reprografia 

{  }  Digitalização 

Existe Plano de Classificação de Documentos (PCD)? 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividade-meio 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividades-fim 

{ X }  Não existe Plano de Classificação de Documentos 

Outro procedimento é utilizado para a 

classificação dos documentos? 
 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, quais os critérios utilizados? 
 

Existe Comissão Permanente de Avaliação 

de Documentos – CPAD? 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, qual(is) o(s) ato(s) constitutivo (s)da CPAD (ato / n° / 

data / órgão oficial de publicação) 

Existe no órgão uma Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos 

(TTD)? 

{  } SIM - Existe somente tabela de temporalidade e 

destinação de documentos relativas às atividades-meio 
{  } SIM - Existe tabela de temporalidade e destinação de 
documentos relativas às atividades-fim 
 { X }  Não existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos 
Se não existe TTD, outro procedimento é utilizado para a 

destinação dos documentos? Não existe 
Se sim, quais critérios são utilizados? 

_____________________________________ 

Os órgãos/setores realizam a transferência 

periódica de documentos vigentes? 
{ X}   Sim           {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique a 

periodicidade: 

{  } mensal {  } semestral {   } anual 

Em caso afirmativo, especifique o local de transferência: 
{ X } SIM - Para o Arquivo Geral/Central 
{  } SIM - Para o Arquivo Setorial 
{  } SIM - Para o depósito da prefeitura 
{  } SIM – Para o depósito terceirizado de guarda de 

documentos. Qual? __________________________ 

Os documentos, avulsos ou processos, sob a 

guarda do arquivo central/geral e/ou 

depósitos podem ser acessados e consultados 

pelo público externo? 

{  } Sim 
{ X } Não 

 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos referentes às atividades-meio 

do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos referentes às atividades-fim do 

órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

 

Quais as formas de controle e publicização 

para realizar a eliminação de documentos? 

Elabora a Listagem de Eliminação de 

Documentos? 

{  } Sim  
{ X } Não 

Publica o Edital de Ciência de Eliminação no 

Diário Oficial da União? 

{  } Sim  
{ X } Não 
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Elabora o Termo de Eliminação de 

Documentos? 
{  } Sim  
{ X } Não 

Já houve eliminação por incêndio, inundação, 

infestação de pragas etc. de documentos 
relativo às atividades-meio e fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido:  
Criminal, intempérie, fogo e água (1989) 

Já houve roubo/furto/extravio de documentos 

relativos às atividades-meio e fim do órgão ? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido: 
Há produção de documentos arquivísticos 

digitais? 
{  } Sim  
{ X } Não 
Em caso afirmativo, os documentos arquivísticos digitais estão 

incluídos na política programa de gestão de documentos), 

conforme estabelece a Resolução nº 20 do Conselho Nacional 

de Arquivos? 
{  } Sim  
{  } Não 

Assinale os formato(s) de arquivo utilizado(s) no órgão: assinalar o(s) formato(s) de arquivo 

correspondente(s) aos gênero(s) ou espécie(s) documental(is).   

Gênero Documental Formato 

Textual 

 MAIORIA 

{ X } .DOC 
{  } .TXT 
{  } .ODT 
{  } .PDF 
{  } .RTF 
{  } .XML 
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias  
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .Raw 
{  } .PNG 
{  } .DNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Cartazes {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos e gravuras {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos técnicos (Computer Aided Design) 

 

SIM 

{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Mapas (Computer Aided Design) 

SIM 

{  } .SHP 
{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
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{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias aéreas 

(Computer Aided Design) 

{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Imagens em movimento (filmes) {  } .AVI 
{  } .MPEG 
{  } .WMF 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Registros sonoros {  } .WAVI 
{  } .MP3 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Qual o tipo de suporte utilizado para armazenamento dos 

documentos digitais? 

{  } CD 
{  } .DVD 
{  } .Hard DiscT 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito uso de certificação digital nestes documentos? 

 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique qual a 
certificação: 
{  } ICP-Brasil 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito registro de metadados nos documentos? {  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique: 

A instituição possui sistema(s) informatizado(s) para apoiar 

atividades e funções que produzem e tramitam documentos 

arquivísticos digitais? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, esses sistemas são: 
{  } Desenvolvidos/adquiridos especificamente 

para o órgão 
{  } Sistemas de governo (ex.: sistema de 

pessoal, sistema de convênio, sistema de 

passagens, etc 

Em caso afirmativo, esse sistema informatizado 

atende/utiliza aos requisitos do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-ARQ Brasil? 

{  } Sim  {  } Não {  } Parcialmente 
{  } Não se aplica 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Em caso afirmativo, quantos requisitos obrigatórios do e-ARQ Brasil integram o Sistema Informatizado? 
________________ 
 

No caso de sistemas desenvolvidos/adquiridos especificamente para o órgão, indique, na tabela abaixo, as 

seguintes informações sobre as características do sistema e volume de dados (nome do sistema, atividade 

apoiada pelo sistema, Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, volume aproximado de dados 

armazenados em bytes): 
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NOME DO SISTEMA 

INFORMATIZADO 
ATIVIDADE SGBD 

VOLUME DE DADOS 

ARMAZENADOS (EM BYTES) 
A atividade apoiada pelo sistema informatizado fica registrada somente 

no banco de dados (não são produzidos e arquivados documentos em 

outras formas como, por exemplo, relatórios)? 

{  } Sim  {  } Não 

Caso a atividade seja registrada somente no banco de dados, ela é 

considerada pelo órgão como um documento? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

como é feita a sua gestão: 
Em caso negativo, explique por quê 

Quando o sistema informatizado produzir documentos (certidões, boletins, relatórios, formulários) que são 

mantidos fora do banco de dados, salvos em arquivos digitais, por exemplo: PDF, TIFF, TXT, ou impressos 

em papel, preencha a tabela abaixo, indicando com um “X” o formato e a finalidade: 

Obs.: esta tabela pode ser ampliada para atender as necessidades de cada órgão. 
Nome do 
sistema 

informatizado 
Documento Digital Papel 

Emissão para 
terceiros 

Arquivamento 
no órgão 

      

      

Existe Sistema Informatizado para as unidades de protocolo/unidades 

protocolizadoras e/ou arquivo do órgão? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

qual o sistema informatizado usado: 
_____________________________

_ 
Informações sobre o Sistema Informatizado para as unidades de protocolo e/ou arquivo utilizado: 

{  }Atribuição de código de classificação aos documentos 
{  }Organização dos documentos com base no código de classificação 
{  }Controle da temporalidade e destinação dos documentos 
{  }Gestão do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos 
{  }Controle da tramitação de documentos 
{  }Captura de mensagens de correio eletrônico 
{  }Captura de documentos convencionais 
{  }Captura de documentos digitais e/ou híbridos 
{  }Pesquisa e localização dos documentos 
{  }Apresentação em tela dos documentos digitais ou digitalizados 
{  }Controle das categorias de sigilo 
{  }Controle de versões 
{  }Assinatura digital 
{  }Marca d'água digital  
{  }Criptografia 
{  }Carimbo de tempo 
{  }Importação de documentos provenientes de outras aplicações 
{  }Metadados associados aos documentos 
{  }Relatórios de auditorias e estatísticas 
{  }Restrição de acesso aos usuários por meio de login e senha 
{  }Rotinas de cópias de segurança (backup) 
{  }Trilhas de auditoria para reconstruir as alterações feitas nos documentos 

Caso o Sistema Informatizado capture 

documentos digitais, é aplicada alguma estratégia 

para preservar estes documentos? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, descreva sucintamente as estratégias 

aplicadas 
Existe um Repositório Arquivístico Digital 

Confiável – RDC – ARQ para o arquivamento e 

manutenção dos documentos arquivísticos em 

formato digital? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, assinale: 
{  } O repositório é gerenciado e mantido no órgão 
{  } O repositório é de terceiros 
{  } Repositório digital 
{  } Outro. Especifique:___________________ 

Ocorre digitalização de documentos? 

 

{  } Sim { X } Não 
Em caso afirmativo, a digitalização é feita com a 

finalidade de: 
{  } Preservar os originais 
{  } Facilitar o acesso e a disseminação de informações 
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{  } Integração de objetos digitais no workflow do 

sistema informatizado de documentos 
{  } Eliminar os originais 

De que forma a digitalização é realizada? {  } pelos servidores do próprio arquivo/ órgão  

{  } A digitalização é realizada através da contratação de 

serviços terceirizados 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a 

digitalização? 
{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. Exemplos 

Realiza-se backups dos documentos digitalizados 

e de suas plataformas ou softwares gerenciadores? 

{  } Sim {  } Não 

Se sim, especifique: 

{  } Em discos rígidos 

{  } Em repositórios virtuais 

{  } Em outro meio 

A prefeitura possui um plano de preservação 

digital de longo prazo? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Existe um plano/planejamento/relatório com as 

estimativas para médio e /ou longo prazo sobre os 

investimentos necessários à criação, manutenção e 

acesso aos documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Realiza a microfilmagem de documentos? {  } Sim 

{ X } Não 

A microfilmagem é realizada pelos servidores do arquivo/ órgão? {  } Sim 
{  } Não 

A microfilmagem é realizada através da contratação de serviços 

terceirizados? 

{  } Sim 
{  } Não 

São obedecidas as disposições contidas na Lei nº 5433, de 8 de maio 

de 1968, e no Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996? 
{  } Sim 
{  } Não 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a microfilmagem? {  } Relativos às atividades-fim. 

Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. 

Exemplos 

Qual a finalidade da microfilmagem? {  } Preservação dos originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação 

das informações 

{  } Substituir/eliminar os originais 
O órgão é responsável pelo armazenamento das microformas? {  } Sim 

{  } Não 
As matrizes são armazenadas em local diferente das cópias? {  } Sim 

{  } Não 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument
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 M7-CAC 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

Data do preenchimento do módulo: 03/ 07/2019 

Fases/ Idades dos documentos 

 (X ) Corrente  ( X ) Intermediária  ( X  ) Permanente 

Existe acervo documental sem tratamento? (X ) Sim  (    ) Não 

Quais órgãos e/ou Secretarias Municipais possuem documentos autuados e/ou arquivados nesse serviço 

arquivístico? 

Especifique: Somente a Secretaria Municipal de Saúde tem um arquivo separado. Todas as demais secretarias 

transferem documentos para o arquivo geral  

Datas-limite do acervo:  
1960-2019 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental tratado/organizado  
 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental sem tratamento /desorganizado  
 

Qual é o estágio de tratamento do acervo? 

(     ) Organizado totalmente 

(  X   ) Organizado parcialmente 

(    ) Desorganizado 

Quais os gêneros e suportes documentais existentes? Assinale: 

Gêneros documentais existentes Suporte 

Analógico Eletrônico/digital 
Textual 

( X ) Sim (     ) Sim 
Iconográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Micrográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Sonoro 

(     ) Sim (     ) Sim 
Cartográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Eletrônico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Filmográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Digital 

(     ) Sim (     ) Sim 

Quais espécies e tipologias documentais existentes? Assinale: 
Espécies documentais 

Tipologias documentais  
Processos  

Dossiês   

Outros. Especificar:   

Os procedimentos técnicos praticados na organização e descrição do acervo acham-se normalizados? 

(     ) Sim  (     ) Parcialmente     (     ) Totalmente (  X   ) Não 

Em caso afirmativo, a ISAD-G e/ou a NOBRADE são utilizadas? 

(    ) Sim (X  ) Não 
Em média, qual é o estado de conservação dos suportes 

dos documentos?  
(     ) Bom (X   ) Regular  (    ) Ruim 

Existem documentos que necessitam ser submetidos a procedimentos de conservação e restauração? 

(X   ) Sim  (     ) Não 
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 M8 - RI 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS- RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

Data do preenchimento do módulo: 03/ 07/2019 

O arquivo oferece atendimento à consulta? (     ) Sim ( X ) Não 

Qual o perfil dos consulentes/usuários? ( X ) Público interno – servidores da administração 

municipal 
(     ) Público externo – cidadãos  

Há instrumento(s) de recuperação da informação? (     ) Plano de classificação de documentos  
(     ) Listagem descritiva 
(  X  ) Listagem numérico-cronológica 
(     ) Guia  
(     ) Inventário  
(     ) Sumário 
(     ) Inventário analítico 
(     ) Catálogo 
(     ) Repertório 
(     ) Índice 
(     ) Outros. Especificar 

Possui sistema informatizado de recuperação de 

informações para os usuários? 
(     ) Sim  ( X ) Não 

Em caso negativo, por quais razões o Arquivo 

não possui instrumentos para recuperação da 

informação? 

(X ) Poucos funcionários para dar conta das atribuições 

do Arquivo 

(X) Falta de conhecimento específico para elaboração 

dos instrumentos  

Quais são os meios utilizados para controle do acesso, movimentação dos documentos? 

(     ) Planilha eletrônica (  X  ) Ficha manual (     ) Guia-fora (    ) Listagem 

É permitida a reprodução de documentos? 
(  X  ) Sim - Somente aos funcionários da prefeitura  (    ) Sim - Ao usuário externo 
Tipos de reprodução autorizadas:  

(     ) Eletrostática  (     ) Micrográfica (     ) Fotográfica (     ) Digital 

O órgão possui dados quantitativos sobre serviços de consulta/empréstimo de documentos? 

(     ) Sim  (  X ) Não 

Os empréstimos de documentos são realizados por meio 

de: 

(  X  ) Solicitação por pessoa devidamente 

autorizada. 
(     ) Sistema informatizado com 

encaminhamento ao destinatário via Serviço 

Oficial de Malote.  
(     ) Sistema informatizado, sendo os 

documentos retirados pessoalmente 
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APÊNDICE 6 – FORMULÁRIO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS ARQUIVOS 

MUNICIPAIS FLUMINENSES - PREFEITURA DE RIO BONITO 

  M1 - IGM 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE A PREFEITURA 
1ª visita técnica realizada em:  

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo:  
Nº de habitantes:  . Estatísticas 

IBGE/2018 
UF: RJ Data de criação do município: 7 de maio de 1846 (173 

anos) 

Dados Gerais sobre o município: Rio Bonito pertence à Região Metropolitana. O município tem uma área 

total de 456,5 quilômetros quadrados, correspondentes a 6,1% da área da Região Metropolitana. 
Nome do prefeito: José Luis Alves Antunes (Partido Progressista)                          Mandato:  
Dados para Contato:  

Centro Administrativo  

Endereço: Rodovia BR 101, Km 266, na Praça Cruzeiro 

Telefones para Contatos: Não consta 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 

A prefeitura possui e-mail? Não consta informação no site 
Endereço do site da Prefeitura: http://www.riobonito.rj.gov.br/ 
Dados para contato com a controladoria: 

Nome do controlador: Thayani Ferreira Silva da Cunha 

Endereço: Centro Administrativo (Rodovia BR 101, Km 266, na Praça Cruzeiro) 

Telefones: (21) 2649-4814 

E-mail: control.pmrb@gmail.com 

Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 

Dados para contato com a procuradoria: 
Nome do procurador geral: Guilherme de Mello Lopes 

Endereço: Centro Administrativo (Rodovia BR 101, Km 266, na Praça Cruzeiro) 

Telefone: ( 21 ) 2734-0276 Ramal 231 

E-mail: procuradoria@riobonito.rj.gov.br 

Horário: Segunda a sexta-feira- das 9 às 17h 

Informações adicionais:  
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 M2 - IARQ 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 
Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 
O Município possui um arquivo público 

municipal institucionalizado? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato 
_______________________________________ 

Em caso de Arquivo Público Institucionalizado, preencher os dados completos para contato:  
Endereço Completo do Arquivo:  
O APM  possui telefone? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui e-mail próprio? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui site próprio? {  } Sim   {  X } Não 
O APM utiliza o site da secretaria ao qual 

está vinculado? 
{  } Sim   {  X } Não 
 

O APM possui algum tipo de rubrica 

orçamentária?   
{  } Sim  { X } Não 
Em caso afirmativo, qual é a dotação orçamentária anual? 
Especifique a quantia em Reais: R$ _____0__________ 

Qual a distribuição do orçamento em porcentagem de aplicação? 
Na manutenção do edifício (gastos com água, luz, telefone, outros) ___0___ % 

Quadro de pessoal ___0___ % 

Contratação de serviços terceirizados ___0___ % 

Tratamento Técnico Arquivístico  ___0___ % 

Infraestrutura tecnológica ___0___ % 

Capacitação e atualização da equipe técnica ___0___ % 

Exposições ___0___ % 

Em caso de outra instituição pública responsável pelos documentos/arquivo (como IPHAN, INEPAC) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 
Em caso de instituição privada responsável pelos documentos/arquivo (como OS, ONG, empresa 

terceirizada) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 

Outras informações: 

O município possui uma lei de arquivo? {  } Sim  
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
_______________________________________ 

 
O município possui uma lei de acesso às 
informações públicas? 

{ X } Sim  
{   } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
Lei Mun. nº 2.188 de 28/12/2015 e decreto regulamentador 

3.353, de 28 de março de 2016 
Qual a denominação do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? 

{  }Arquivo Público Municipal de XXX 
{ X } Arquivo Geral e Almoxarifado/ Arquivo Central 
{  } Arquivo morto: 
{  } Arquivos Setoriais (descentralizados) 
{  } Protocolo e Arquivo integrados 

{  } Depósitos de documentos 
{  } Centro de memória 
{  } Centro de documentação 
{  } Biblioteca 
{  } Museu 

Qual é a vinculação administrativa do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? Secretaria de 

Administração 

{ X} Administração direta 
{  } Administração Indireta 
{  } Autarquia 

{  } Secretaria Municipal de Governo 
{  } Secretaria Municipal de Educação 
{  } Secretaria Municipal de Saúde 
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{  } Fundação 
Especifique:  
{ X } Secretaria Municipal de Administração  

{  } Secretaria Municipal de Cultura 

{  } Secretaria Municipal de Fazenda 
{  } Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano / Urbanismo 
{  } Outra. Especifique: 

__________________________________ 
Dados para contato com secretaria municipal de administração. 

Fabiane Borges da Mota Sauerbronn 

Endereço: Centro Administrativo (Rodovia BR 101, Km 266, na Praça Cruzeiro) 

Telefone- 21 (2734-0276) 

E-mail: administracao@riobonito.rj.gov.br 

Horário: Segunda a sexta-feira- das 8 às 17h 
 

 

Informações adicionais : 
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 M3_INFR 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 
Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 
O imóvel onde está instalado o 

arquivo público é: 
{ X } Próprio – não construído e não adaptado para arquivo 
{  }Próprio - adaptado para arquivo 
{  }Imóvel privado - Alugado/cedido 

 

Obs: Os arquivos ficam numa espécie de ginásio. Neste local funciona a 

garagem dos veículos da prefeitura, depósito de lixo, móveis quebrados 
O imóvel possui habitações 

anexas? 
{  } Sim  { X } Não 
Em caso positivo, marque o tipo:  
{  } Prédios anexos 
{  } Depósitos fora do prédio sede 
{  } Galpão/depósito para arquivo intermediário 

Volume do acervo em  m2 ou 

volume de caixas  
10.000 cx arquivos +- 

O acesso ao ambiente de guarda 

do acervo é restrito? 
{ X } Sim  {  } Não 
{  }Somente a funcionários do órgão onde o acervo está sob guarda 
{  }Funcionários do órgão em questão e outros autorizados 
Usuário externo 

Como se realiza o controle ou 

monitoramento do acesso ao 

ambiente de guarda do acervo? 

{  } Por meio de Livro de Registro e/ou da identificação física (por 

crachás, etiquetas etc.) 
{  } Por meio de acompanhamento presencial das atividades do usuário 
{  } Por meio de circuito interno de monitoramento de imagem  

{ X }Nenhum 
Possui sistemas de mídias 

(Câmeras) para segurança do 

prédio e do acervo? 

{  } Sim  { X } Não 

Existe procedimento ou 

mecanismo de prevenção contra 

incêndio? 
{  } Sim  { X } Não 
 

Se existe algum tipo de mecanismo de prevenção contra incêndio, 

assinale: 

{  } Extintores    
{  } Detectores de fumaça o 
{  } Brigada de Incêndio  
{  } Mangueiras  
{  } Outros. Especifique: ____________________________________ 

A área de guarda possui boa 

aeração? 
{  } Sim  { X } Não 

O local de guarda dos 

documentos é limpo e 

higienizado periodicamente? 

{ } Sim { X } Não  
Se sim, em qual periodicidade? 

As áreas destinadas à guarda e 
conservação de documentos, 

avulsos e processos, do órgão 

apresentam problemas com 

relação à: 

{ X } Capacidade de armazenagem - sim 
{ X  } Sinalização – Não existe 

{ X } Acessibilidade  

{ X } Insalubridade - sim 
{ X } Outros. Especifique. 

Assinale as ações a serem 

tomadas para a melhoria das 

condições de guarda e 

conservação de documentos: 

{ X } Ampliar a capacidade de armazenagem. 
{ X }  Acelerar o processo de avaliação e destinação de documentos, 

avulsos ou processos, para eliminação dos destituídos de valor de prova 

e informação, reduzindo a quantidade de documentos arquivados. 
{ X } Identificar outras áreas para guarda e preservação de documentos. 
{  } Outras. Especifique: _________________________________ 

Informações adicionais do observador: 
 

As instalações do depósito de arquivo geral são totalmente insalubres, apresentando alto risco de 

deterioração do acervo, risco de incêndio, risco biológico, dano por água. O local é extremamente sujo.  
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 M4_RTM 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO ARQUIVO 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Qual é a quantidade de computadores? 1 

Qual é a quantidade de impressoras? 0 

Qual é a quantidade de scanners? 0 

Qual é a quantidade de terminais telefônicos? 0 

São utilizados softwares computacionais ou sistemas 

informatizados para o desempenho das suas funções? 

Não 

Possui rede de computadores de forma integrada? {  } Sim 
{ X } Não 

Recursos Materiais 
Qual é o tipo de mobiliário no qual os documentos estão armazenados? 
{ X } Armários de aço (Tipo 4 gavetas) 
{ X } Estantes de aço 
{ X } Estanterias de madeira 
{  } Armários deslizantes 
{  } Estantes e/ou armários de alvenaria  
Outro(s). Especificar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informações adicionais: 
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 M5 - RH  

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO ARQUIVO 

QUANTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Dados sobre o gestor do arquivo:  

Nome: João Nepumuceno  

 

Qual a denominação do cargo do gestor do 

arquivo público municipal/serviço arquivístico? 

Especifique: Arquivista Coordenador  

Qual é a formação? 
 

 

{  } Nível Superior  
{X  } Nível Médio   

{  } Nível fundamental 

 Administração 

 

Profissionais de Nível Superior que atuam no Arquivo   

 

Área de formação 

Profissional na graduação  

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o quantitativo 

 

Servidor efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Arquivologia       

História       

Biblioteconomia       

Administrador       

Outros:       

Qualificação do corpo funcional de Nível Superior  

Pós-graduação  

 Grau 

Especificar o quantitativo 

 

Área Especialização Mestrado Doutorado  

Em Arquivologia     

Em História     

Outros. Especificar     

NÍVEL MÉDIO  

Profissionais de Nível Médio  

Técnico de Arquivo 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Técnico administrativo       

Outros: Especificar 1      

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

       

       

Profissionais de Nível 

Fundamental 

 

Situação Funcional/vínculo 
 Especificar o Quantitativo 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

      

      

Total de recursos humanos atuando no 

arquivo 

2 servidores do quadro efetivo 

Informações adicionais: 
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 M6_GD  

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Existe uma política (ou programa) de gestão de 

documentos instituída a nível municipal? Em caso 

positivo, anexar o regulamento 

{  } Sim 

{ X } Não 

O arquivo é o órgão responsável pela política (ou 

programa) de gestão de documentos? 

{  } Sim 

{ X } Não 

O arquivo desenvolve uma gestão sistêmica de 

documentos que integre as fases corrente, intermediária e 
permanente? 

{  } Sim 

{ X } Não 

Possui sistemas ou redes de arquivo? 

 

{  } Sim 

{ X  } Não 

Em caso afirmativo, o Arquivo Público Municipal exerce a 

função de órgão central do sistema ou da rede de arquivos do 

executivo municipal? 

{  } Sim  {  } Não 

Existe legislação e/ou outras normas municipais que 

disciplinem as atividades envolvidas na produção, 

tramitação/utilização e destinação de documentos? 

{  } Sim 

{ X } Não 

Em caso positivo, especifique: 

___________________________________ 

 

Se não, são utilizadas referências legislativas 
externas ? 

___________________________________ 

 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 

procedimentos de gestão de documentos no 

Poder Executivo Municipal? 

{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, quais: ___________________________________ 

Existe manual técnico de padronização 

das atividades arquivísticas? 
{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique: 

___________________________________ 

Assinale as atividades de Protocolo 

desenvolvidas: 

 

{ X } Autuação 

{ X } Recebimento 

{ X  } Registro 

{  } Classificação 

{ X } Distribuição 

{  } Expedição 

{ X  } Controle da tramitação 

De que maneira é realizado o registro e a 

entrada de documentos no acervo? 

{  }  Via sistema informatizado. Qual? 

{ } De maneira manual, com fichas de registro e de 

localização.- Guia de remessa 

Os documentos são classificados no ato da 

sua autuação/produção? 

{  } Sim 

{ X } Não 

Existem normas internas (próprias) para a 

realização das atividades de protocolo? 

{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique: 

As atividades de protocolo estão 

informatizadas? 

 

{  }  Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique o(s) software(s) utilizado(s) e suas 

funções: 

Como se operacionaliza a tramitação “física” 

dos documentos? 
{  } Via Serviço Oficial de Malote 

{ X  } Via servidor autorizado 
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{  } outro 

Atividades Arquivísticas desenvolvidas pelo arquivo público, arquivos setoriais, arquivos gerais ou centrais, 

serviços de protocolo e arquivo  

{  } Registro, classificação, autuação, tramitação, 

{ X } Arquivamento e desarquivamento e controle de documentos (manual) 

{  } Classificação, avaliação e organização de documentos 

{  } Elaboração do plano de classificação, Elaboração da tabela de temporalidade e destinação de 

documentos  

{  } Elaboração de normas e manuais 

{  } Transferência e recolhimento   

{  }  Reprografia 

{  }  Digitalização 

Existe Plano de Classificação de Documentos (PCD)? 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividade-meio 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividades-fim 

{ X }  Não existe Plano de Classificação de Documentos 

Outro procedimento é utilizado para a 

classificação dos documentos? 

 

{  } Sim  

{ X }  Não 

Se sim, quais os critérios utilizados? 

 

Existe Comissão Permanente de Avaliação 

de Documentos – CPAD? 

{  } Sim  

{ X }  Não 

Se sim, qual(is) o(s) ato(s) constitutivo (s)da CPAD (ato / n° / 

data / órgão oficial de publicação) 

Existe no órgão uma Tabela de 

Temporalidade e Destinação de 

Documentos (TTD)? 

{  } SIM - Existe somente tabela de temporalidade e 

destinação de documentos relativas às atividades-meio 

{  } SIM - Existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos relativas às atividades-fim 

 { X }  Não existe tabela de temporalidade e destinação de 
documentos 

Se não existe TTD, outro procedimento é utilizado para a 

destinação dos documentos? Não existe 

Se sim, quais critérios são utilizados? 

_____________________________________ 

Os órgãos/setores realizam a transferência 

periódica de documentos vigentes? 

{ X}   Sim           {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique a 

periodicidade: 

{  } mensal {  } semestral  

{   } anual 

Em caso afirmativo, especifique o local de transferência: 

{ X } SIM - Para o Arquivo Geral/Central 

{  } SIM - Para o Arquivo Setorial 

{  } SIM - Para o depósito da prefeitura 

{  } SIM – Para o depósito terceirizado de guarda de 

documentos. Qual? __________________________ 

Os documentos, avulsos ou processos, sob a 

guarda do arquivo central/geral e/ou 

depósitos podem ser acessados e 

consultados pelo público externo? 

{  } Sim 

{ X } Não 

 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos, referentes às atividades-meio 

do órgão? 

{ X } Sim  

{  } Não 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos, referentes às atividades-fim 

do órgão? 

{ X } Sim  

{  } Não 

 Elabora a Listagem de Eliminação de {  } Sim  
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Quais as formas de controle e publicização 

para realizar a eliminação de documentos? 

Documentos? { X } Não 

Publica o Edital de Ciência de Eliminação 

no Diário Oficial da União? 

{  } Sim  

{ X } Não 

Elabora o Termo de Eliminação de 

Documentos? 

{  } Sim  

{ X } Não 

Já houve eliminação por incêndio, 

inundação, infestação de pragas etc. de 

documentos, relativo às atividades-meio e 

fim do órgão? 

{ X } Sim  

{  } Não 

Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido:  

Criminal, intempérie, fogo e água (1989) 

Já houve roubo/furto/extravio de 

documentos relativos às atividades-meio e 

fim do órgão ? 

{ X } Sim  

{  } Não 

Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido: 

Há produção de documentos arquivísticos 
digitais? 

{  } Sim  
{ X } Não 

Em caso afirmativo, os documentos arquivísticos digitais 

estão incluídos na política programa de gestão de 

documentos), conforme estabelece a Resolução nº 20 do 

Conselho Nacional de Arquivos? 

{  } Sim  

{  } Não 

Assinale os formato(s) de arquivo utilizado(s) no órgão: assinalar o(s) formato(s) de arquivo 

correspondente(s) aos gênero(s) ou espécie(s) documental(is).   

Gênero Documental Formato 

Textual 

 MAIORIA 

{ X } .DOC 

{  } .TXT 

{  } .ODT 

{  } .PDF 

{  } .RTF 

{  } .XML 

{  } .TIFF 

{  } .JPEG 

{  } OUTROS. 
ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias 
 

{  } .TIFF 

{  } .JPEG 

{  } .Raw 

{  } .PNG 

{  } .DNG 

{  }OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Cartazes {  } .TIFF 

{  } .JPEG 

{  } .PNG 

{  } OUTROS. 
ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos e gravuras 
{  } .TIFF 

{  } .JPEG 

{  } .PNG 

{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos técnicos (Computer Aided Design) 

 

SIM 

{  } .DWG 

{  } .PDF 

{  } .DXF 

{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Mapas( Computer Aided Design) {  } .SHP 
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SIM {  } .DWG 

{  } .PDF 

{  } .DXF 

{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias aéreas 

(Computer Aided Design) 

{  } .TIFF 

{  } .JPEG 

{  } .PNG 

{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Imagens em movimento (filmes) {  } .AVI 

{  } .MPEG 
{  } .WMF 

{  } .RM 

{  } .SWF 

{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Registros sonoros {  } .WAVI 

{  } .MP3 

{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Qual o tipo de suporte utilizado para armazenamento dos 

documentos digitais? 

{  } CD 

{  } .DVD 

{  } .Hard DiscT 

{  } .RM 

{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito uso de certificação digital nestes documentos? 

 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique qual a 

certificação: 

{  } ICP-Brasil 

{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito registro de metadados nos documentos? {  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique: 

A instituição possui sistema(s) informatizado(s) para 

apoiar atividades e funções que produzem e tramitam 

documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, esses sistemas são: 

{  } Desenvolvidos/adquiridos especificamente 

para o órgão 
{  } Sistemas de governo (ex.: sistema de 

pessoal, sistema de convênio, sistema de 

passagens etc. 

Em caso afirmativo, esse sistema informatizado atende/ 

utiliza aos requisitos do Modelo de Requisitos para 
Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-ARQ Brasil? 

{  } Sim  {  } Não {  } Parcialmente 

{  } Não se aplica 

{  } OUTROS.  

ESPECIFIQUE: 

__________________________ 

Em caso afirmativo, quantos requisitos obrigatórios do e-ARQ Brasil integram o Sistema Informatizado? 

________________ 

 

No caso de sistemas desenvolvidos/adquiridos especificamente para o órgão, indique, na tabela abaixo, as 

seguintes informações sobre as características do sistema e volume de dados (nome do sistema, atividade 

apoiada pelo sistema, Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, volume aproximado de dados 
armazenados em bytes): 
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NOME DO 

SISTEMA 

INFORMATIZADO 

ATIVIDADE SGBD 

VOLUME DE DADOS 

ARMAZENADOS (EM BYTES) 

A atividade apoiada pelo sistema informatizado fica registrada somente 

no banco de dados (não são produzidos e arquivados documentos em 

outras formas como, por exemplo, relatórios)? 

{  } Sim  {  } Não 

Caso a atividade seja registrada somente no banco de dados, ela é 

considerada pelo órgão como um documento? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique 

como é feita a sua gestão: 

Em caso negativo, explique por 

quê: 

Quando o sistema informatizado produzir documentos (certidões, boletins, relatórios, formulários) que são 

mantidos fora do banco de dados, salvos em arquivos digitais, por exemplo: PDF, TIFF, TXT, ou impressos 
em papel, preencha a tabela abaixo, indicando com um “X” o formato e a finalidade: 

Obs.: esta tabela pode ser ampliada para atender às necessidades de cada órgão 

Nome do 

sistema 

informatizado 

Documento Digital Papel 
Emissão para 

terceiros 

Arquivamento 

no órgão 

      

      

Existe Sistema Informatizado para as unidades de protocolo/unidades 

protocolizadoras e/ou arquivo do órgão? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique 

qual o sistema informatizado usado: 

_____________________________

_ 

Informações sobre o Sistema Informatizado para as unidades de protocolo e/ou arquivo utilizado: 

{  }Atribuição de código de classificação aos documentos 

{  }Organização dos documentos com base no código de classificação 

{  }Controle da temporalidade e destinação dos documentos 

{  }Gestão do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos 
{  }Controle da tramitação de documentos 

{  }Captura de mensagens de correio eletrônico 

{  }Captura de documentos convencionais 

{  }Captura de documentos digitais e/ou híbridos 

{  }Pesquisa e localização dos documentos 

{  }Apresentação em tela dos documentos digitais ou digitalizados 

{  }Controle das categorias de sigilo 

{  }Controle de versões 

{  }Assinatura digital 

{  }Marca d'água digital  

{  }Criptografia 
{  }Carimbo de tempo 

{  }Importação de documentos provenientes de outras aplicações 

{  }Metadados associados aos documentos 

{  }Relatórios de auditorias e estatísticas 

{  }Restrição de acesso aos usuários por meio de login e senha 

{  }Rotinas de cópias de segurança (backup) 

{  }Trilhas de auditoria para reconstruir as alterações feitas nos documentos 

Caso o Sistema Informatizado capture 

documentos digitais, é aplicada alguma estratégia 

para preservar estes documentos? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, descreva sucintamente as estratégias 

aplicadas 

Existe um Repositório Arquivístico Digital 

Confiável – RDC – ARQ para o arquivamento e 

manutenção dos documentos arquivísticos em 
formato digital? 

{  } Sim  {  } Não 

Em caso afirmativo, assinale: 

{  } O repositório é gerenciado e mantido no órgão 
{  } O repositório é de terceiros 

{  } Repositório digital 

{  } Outro. Especifique: 

Ocorre digitalização de documentos? 

 

{  } Sim { X } Não 

Em caso afirmativo, a digitalização é feita com a 

finalidade de: 
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{  } Preservar os originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação de informações 

{  } Integração de objetos digitais no workflow do 

sistema informatizado de documentos 

{  } Eliminar os originais 

De que forma a digitalização é realizada? {  } pelos servidores do próprio arquivo/ órgão  

{  } A digitalização é realizada através da contratação de 

serviços terceirizados 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a 

digitalização? 

{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 

{  }  Relativos às atividades-meio. Exemplos 

Realiza-se backups dos documentos digitalizados 

e de suas plataformas ou softwares gerenciadores? 

{  } Sim {  } Não 

Se sim, especifique 

{  } Em discos rígidos 

{  } Em repositórios virtuais 

{  } Em outro meio 

A prefeitura possui um plano de preservação 

digital de longo prazo? 

{  } Sim { X  } Não 

 

Existe um plano/planejamento/relatório com as 

estimativas para médio e/ou longo prazo sobre os 

investimentos necessários à criação, manutenção e 

acesso aos documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim { X  } Não 

 

Realiza a microfilmagem de documentos? {  } Sim 

{ X } Não 

A microfilmagem é realizada pelos servidores do arquivo/órgão? {  } Sim 

{  } Não 

A microfilmagem é realizada através da contratação de serviços 

terceirizados? 

{  } Sim 

{  } Não 

São obedecidas as disposições contidas na Lei nº 5433, de 8 de maio 

de 1968, e no Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996? 

{  } Sim 

{  } Não 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a microfilmagem? {  } Relativos às atividades-fim. 

Exemplos 

{  }  Relativos às atividades-meio. 

Exemplos 

Qual a finalidade da microfilmagem? {  } Preservação dos originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação 

das informações 

{  } Substituir/eliminar os originais 

O órgão é responsável pelo armazenamento das microformas? {  } Sim 

{  } Não 

As matrizes são armazenadas em local diferente das cópias? {  } Sim 

{  } Não 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument


310 

 

 

 M7-CAC 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

Fases/ Idades dos documentos 

 (X ) Corrente  ( X ) Intermediária  ( X  ) Permanente 

Existe acervo documental sem tratamento? (X ) Sim  (    ) Não 

Quais órgãos e/ou Secretarias Municipais possuem documentos autuados e/ou arquivados nesse serviço 

arquivístico? 

Especifique: Todas as secretarias 

Datas-limite do acervo:  
1940- 2019 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental tratado/organizado  
10.000 CX 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental sem tratamento /desorganizado  
 

Qual é o estágio de tratamento do acervo? 

(     ) Organizado totalmente 

(     ) Organizado parcialmente 

( X ) Desorganizado 

Quais os gêneros e suportes documentais existentes? Assinale: 

Gêneros documentais existentes Suporte 

Analógico Eletrônico/digital 

Textual 
( X ) Sim (     ) Sim 

Iconográfico 
(     ) Sim (     ) Sim 

Micrográfico 
(     ) Sim (     ) Sim 

Sonoro 
(     ) Sim (     ) Sim 

Cartográfico 
(     ) Sim (     ) Sim 

Eletrônico 
(     ) Sim (     ) Sim 

Filmográfico 
(     ) Sim (     ) Sim 

Digital 
(     ) Sim (     ) Sim 

Quais espécies e tipologias documentais existentes? Assinale: 

Espécies documentais 
Tipologias documentais  

Processos  

Dossiês   

Outros. Especificar:   

Os procedimentos técnicos praticados na organização e descrição do acervo acham-se normalizados? 

(     ) Sim  (     ) Parcialmente     (     ) Totalmente (     ) Não 

Em caso afirmativo, a ISAD-G e/ou a NOBRADE são utilizadas? 

(    ) Sim (   ) Não 

Em média, qual é o estado de conservação dos suportes 

dos documentos?  

(     ) Bom (    ) Regular  (    ) Ruim 

Existem documentos que necessitam ser submetidos a procedimentos de conservação e restauração? 

(    ) Sim (     ) Não 
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 M8 - RI 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS- RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

O arquivo oferece atendimento à consulta? (     ) Sim ( X ) Não 

Qual o perfil dos consulentes/usuários? ( X ) Público interno – servidores da administração 

municipal 
(     ) Público externo – cidadãos  

Há instrumento (s) de recuperação da 

informação? 

(     ) Plano de classificação de documentos  
(     ) Listagem descritiva 
(  X  ) Listagem numérico-cronológica 
(     ) Guia  
(     ) Inventário  
(     ) Sumário 
(     ) Inventário analítico 
(     ) Catálogo 
(     ) Repertório 
(     ) Índice 
(     ) Outros. Especificar 

Possui sistema informatizado de recuperação de 

informações para os usuários? 
(     ) Sim  ( X ) Não 

Em caso negativo, por quais razões o Arquivo 

não possui instrumentos para recuperação da 

informação? 

(X ) Poucos funcionários para dar conta das atribuições 

do Arquivo 

(X) Falta de conhecimento específico para elaboração 

dos instrumentos  

Quais são os meios utilizados para controle do acesso, movimentação dos documentos? 

(     ) Planilha eletrônica (  X  ) Ficha manual (     ) Guia-fora (    ) Listagem 

É permitida a reprodução de documentos? 
(  X  ) Sim - Somente aos funcionários da prefeitura  (    ) Sim - Ao usuário externo 
Tipos de reprodução autorizadas:  

(     ) Eletrostática  (     ) Micrográfica (     ) Fotográfica (     ) Digital 

O órgão possui dados quantitativos sobre serviços de consulta/empréstimo de documentos? 

(     ) Sim  (  X ) Não 

Os empréstimos de documentos são realizados por meio 

de 

(  X  ) Solicitação por pessoa devidamente 

autorizada. 
(     ) Sistema informatizado com 

encaminhamento ao destinatário via Serviço 

Oficial de Malote.  
(     ) Sistema informatizado, sendo os 

documentos retirados pessoalmente 
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APÊNDICE 7 – FORMULÁRIO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS ARQUIVOS 

MUNICIPAIS FLUMINENSES- PREFEITURA DE SAQUAREMA 
  M1 - IGM 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE A PREFEITURA 

1ª visita técnica realizada em: 13 /11/ 2019 

Data do preenchimento do módulo: 13 /11/ 2019 

Nome do Município: Saquarema UF: RJ Data de criação do município: 8 de maio de 1841 (178 

anos) 

Nº de habitantes: : 87.704  hab. Estatísticas IBGE/2018 
Dados Gerais sobre o município:  
Nome do prefeito: Manoela Ramos de Souza Gomes Peres Mandato:2017-2020 
Dados para Contato:  

Endereço: Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema – RJ - CEP: 28990-756 

Telefones para Contatos:  
Telefone: (22) 2655-6400 

E-mail: pms@saquarema.rj.gov.br 

Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 

Endereço do site da Prefeitura: http://www.saquarema.rj.gov.br/ / 
Dados para contato com a controladoria: 

Nome do controlador: Élida Alves  

Endereço: Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema – RJ - CEP: 28990-756 
Telefones: (22) 2655-6400 

E-mail: Não consta informação no site 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 
Dados para contato com a procuradoria: 
Nome do procurador: Claudius Valerius Malheiros Barcellos 

Endereço: Rua Coronel Madureira, 77 - Centro – Saquarema – RJ - CEP: 28990-756 
Telefones: (22) 2655-6400 

E-mail: Não consta informação no site 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 
Informações adicionais:  
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 M2 - IARQ 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 
Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 
O Município possui um arquivo público 

municipal institucionalizado? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato 
_______________________________________ 

Em caso de Arquivo Público Institucionalizado, preencher os dados completos para contato:  
Endereço Completo do Arquivo:  
O APM  possui telefone? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui e-mail próprio? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui site próprio? {  } Sim   {  X } Não 
O APM utiliza o site da secretaria ao qual 

está vinculado? 
{  } Sim   {  X } Não 
 

O APM possui algum tipo de rubrica 

orçamentária?   
{  } Sim  { X } Não 
Em caso afirmativo, qual é a dotação orçamentária anual? 
Especifique a quantia em Reais: R$ _____0__________ 

Qual a distribuição do orçamento em porcentagem de aplicação? 
Na manutenção do edifício (gastos com água, luz, telefone, outros) ___0___ % 

Quadro de pessoal ___0___ % 

Contratação de serviços terceirizados ___0___ % 

Tratamento Técnico Arquivístico  ___0___ % 

Infraestrutura tecnológica ___0___ % 

Capacitação e atualização da equipe técnica ___0___ % 

Exposições ___0___ % 

Em caso de outra instituição pública responsável pelos documentos/arquivo (como IPHAN, INEPAC) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 
Em caso de instituição privada responsável pelos documentos/arquivo (como OS, ONG, empresa terceirizada) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 

Outras informações: 

O município possui uma lei de arquivo? {  } Sim  
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
_______________________________________ 

 
O município possui uma lei de acesso às 

informações públicas? 
{ X } Sim  
{   } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
 

Qual a denominação do arquivo na estrutura organizacional da  prefeitura? 

{  }Arquivo Público Municipal de XXX 
{ X } Arquivo Geral e Almoxarifado/ Arquivo Central 
{  } Arquivo morto: 
{  } Arquivos Setoriais (descentralizados) 
{  } Protocolo e Arquivo integrados 

{  } Depósitos de documentos 
{  } Centro de memória 
{  } Centro de documentação 
{  } Biblioteca 
{  } Museu 

Qual é a vinculação administrativa do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? Secretaria de 

Administração 

{ X} Administração direta 
{  } Administração Indireta 
{  } Autarquia 
{  } Fundação 
Especifique:  
{ X } Secretaria Municipal de Administração  

{  } Secretaria Municipal de Governo 
{  } Secretaria Municipal de Educação 
{  } Secretaria Municipal de Saúde 
{  } Secretaria Municipal de Fazenda 
{  } Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano / Urbanismo 
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{  } Secretaria Municipal de Cultura {  } Outra. Especifique: 

__________________________________ 
Dados para contato com  Secretaria Municipal de Administração. 

Pessoas contatadas para falar sobre o arquivo: 

Patrícia dos Reis Silva – Secretaria Municipal de Gabinete (interina) 

Secretário de Administração  Hailson Alves Ramalho 

Rogéria Julia de Souza Coutinho – Responsável pelo Arquivo do DP 

e-mail: julias.coutinho1@gmail.com 

Informações adicionais : 
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 M3_INFR 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

O imóvel onde está instalado o arquivo 

público  é: 

{ X } Próprio – não construído e não adaptado  para arquivo 

{  }Próprio - adaptado para arquivo 

{  }Imóvel privado - Alugado/cedido 

O imóvel possui habitações anexas? {  } Sim  { X } Não 

Em caso positivo, marque o tipo:  

{  } Prédios anexos 

{  } Depósitos fora do prédio sede 

{  } Galpão/depósito para arquivo intermediário 

Volume do acervo em  m2 ou volume 

de caixas  

Uma pequena sala contendo poucos armários 4 gavetas 

O acesso ao ambiente de guarda do 

acervo é restrito? 
{ X } Sim  {  } Não 
{  }Somente a funcionários do órgão onde o acervo está sob 

guarda 
{  }Funcionários do órgão em questão e outros autorizados 
Usuário externo 

Como se realiza o controle ou 

monitoramento do acesso ao ambiente 
de guarda do acervo? 

{  } Por meio de Livro de Registro e/ou da identificação física (por 

crachás, etiquetas etc.) 
{  } Por meio de acompanhamento presencial das atividades do 

usuário 
{  } Por meio de circuito interno de monitoramento de imagem

  

{ X }Nenhum 
Possui sistemas de mídias (Câmeras) 

para segurança do prédio e do acervo? 
{  } Sim  { X } Não 

Existe procedimento ou mecanismo de 

prevenção contra incêndio? 
{  } Sim  { X } Não 
 

Se existe algum tipo de mecanismo de prevenção contra incêndio, 

assinale: 

{  } Extintores    
{  } Detectores de fumaça o 
{  } Brigada de Incêndio  
{  } Mangueiras  
{  } Outros. Especifique: 

____________________________________ 
A área de guarda possui boa aeração? {  } Sim  { X } Não 
O local de guarda dos documentos é 

limpo e higienizado periodicamente? 
{ } Sim { X } Não  
Se sim, em qual periodicidade? 

As áreas destinadas à guarda e 

conservação de documentos, avulsos e 

processos, do órgão apresentam 

problemas com relação à: 

{ X } Capacidade de armazenagem - sim 
{ X  } Sinalização – Não existe 

{ X } Acessibilidade  

{ X } Insalubridade - sim 
{ X } Outros, Especifique: 

Assinale as ações a serem tomadas 

para a melhoria das condições de 

guarda e conservação de documentos: 

{ X } Ampliar a capacidade de armazenagem. 
{ X }  Acelerar o processo de avaliação e destinação de 

documentos, avulsos ou processos, para eliminação dos destituídos 

de valor de prova e informação, reduzindo a quantidade de 

documentos arquivados. 
{ X } Identificar outras áreas para guarda e preservação de 

documentos. 
{  } Outras. Especifique: _________________________________ 

Informações adicionais do observador: 
 

As instalações do depósito de arquivo geral são totalmente insalubres, apresentando alto risco de 

deterioração do acervo, risco de incêndio, risco biológico, dano por água. O local é extremamente sujo. 
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 M4_RTM 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO ARQUIVO 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Qual é a quantidade de computadores? 0 

Qual é a quantidade de impressoras? 0 

Qual é a quantidade de scanners? 0 

Qual é a quantidade de terminais telefônicos? 0 

São utilizados softwares computacionais ou sistemas 

informatizados para o desempenho das suas funções? 

Não 

Possui rede de computadores de forma integrada? {  } Sim 
{ X } Não 

Recursos Materiais 
Qual é o tipo de mobiliário no qual os documentos estão armazenados? 
{ X } Armários de aço (Tipo 4 gavetas) 
{  } Estantes de aço 
{  } Estanterias de madeira 
{  } Armários deslizantes 
{  } Estantes e/ou armários de alvenaria   
 
Outro(s). Especificar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informações adicionais: 
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 M5 - RH  

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO ARQUIVO 

QUANTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Dados sobre o gestor do arquivo 

Nome: Não tem 

 

Qual a denominação do cargo do gestor do 

arquivo público municipal/serviço arquivístico? 

Especifique: Arquivista Coordenador  

Qual é a formação 

 

 

{  } Nível Superior  

{ X } Nível Médio   

{  } Nível fundamental 

 Administração 

 

Profissionais de nível superior que atuam no Arquivo   

 

Área de formação 

Profissional na graduação  

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o quantitativo 

 

Servidor efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Arquivologia       

História       

Biblioteconomia       

Administrador       

Outros:       

Qualificação do corpo funcional de nível superior  

Pós-graduação  

 Grau 
Especificar o quantitativo 

 

Área Especialização Mestrado Doutorado  

Em Arquivologia     

Em História     

Outros. Especificar     

NÍVEL MÉDIO  

Profissionais de nível Médio  

Técnico de Arquivo 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Técnico administrativo       

Outros: Especificar 3      

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

       

       

Profissionais de nível 

fundamental 

 

Situação Funcional/vinculo 

 Especificar o Quantitativo 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

      

      

Total de recursos humanos  atuando no 

arquivo 

2 servidores do quadro efetivo 

Informações adicionais: 
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 M6_GD  

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS 
Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Existe uma política (ou programa) de gestão de documentos 

instituída a nível municipal? Em caso positivo, anexar o 

regulamento. 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo é o órgão responsável pela política (ou programa) 

de gestão de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo desenvolve uma gestão sistêmica de documentos 

que integre as fases corrente, intermediária e permanente? 

{  } Sim 
{ X } Não 

Possui sistemas ou redes de arquivo? 

 

{  } Sim 
{ X  } Não 

Em caso afirmativo, o Arquivo Público Municipal exerce a 

função de órgão central do sistema ou da rede de arquivos 
do executivo municipal? 
{  } Sim  {  } Não 

Existe legislação e/ou outras normas municipais que 

disciplinem as atividades envolvidas na produção, 

tramitação/utilização e destinação de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique: 
___________________________________ 

 
Se não, são utilizadas referências legislativas 
externas ? 
___________________________________ 
 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 

procedimentos de gestão de documentos no 

Poder Executivo Municipal? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, quais: ___________________________________ 

Existe manual técnico de padronização 

das atividades arquivísticas? 
{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique: 
___________________________________ 

Assinale as atividades de Protocolo 

desenvolvidas: 
 

{ X } Autuação 
{ X } Recebimento 

{ X  } Registro 
{  } Classificação 
{ X } Distribuição 
{  } Expedição 

{ X  } Controle da tramitação 
De que maneira é realizado o registro e a 

entrada de documentos no acervo? 
{  }  Via sistema informatizado. Qual? 

{ } De maneira manual, com fichas de registro e de 

localização.- Guia de remessa 
Os documentos são classificados no ato da 

sua autuação/produção? 
{  } Sim 
{ X } Não 

Existem normas internas (próprias) para a 

realização das atividades de protocolo? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique: 

As atividades de protocolo estão 

informatizadas? 
 

{  }  Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique o(s) software(s) utilizado(s) e suas 

funções: 
Como se operacionaliza a tramitação “física” 

dos documentos? 
{  } Via Serviço Oficial de Malote 
{ X  } Via servidor autorizado 
{  } Outro. Especifique: 

Atividades Arquivísticas desenvolvidas pelo arquivo público, arquivos setoriais, arquivos gerais ou centrais, 
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serviços de protocolo e arquivo  

{  } Registro, classificação autuação, tramitação 

{ X } Arquivamento e desarquivamento e controle de documentos (manual) 

{  } Classificação, avaliação e organização de documentos 

{  } Elaboração do plano de classificação, Elaboração da tabela de temporalidade e destinação de 

documentos  

{  } Elaboração de normas e manuais 

{  } Transferência e recolhimento   

{  }  Reprografia 

{  }  Digitalização 

Existe Plano de Classificação de Documentos (PCD)? 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividade-meio 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividades-fim 

{ X }  Não existe Plano de Classificação de Documentos 

Outro procedimento é utilizado para a 

classificação dos documentos? 
 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, quais os critérios utilizados? 
 

Existe Comissão Permanente de Avaliação 

de Documentos – CPAD? 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, qual(is) o(s) ato(s) constitutivo (s)da CPAD (ato / n° / 

data / órgão oficial de publicação) 

Existe no órgão uma Tabela de 

Temporalidade e Destinação de 

Documentos (TTD)? 

{  } SIM - Existe somente tabela de temporalidade e 

destinação de documentos relativas às atividades-meio 
{  } SIM - Existe tabela de temporalidade e destinação de 
documentos relativas às atividades-fim 
 { X }  Não existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos 
Se não existe TTD, outro procedimento é utilizado para a 

destinação dos documentos? Não existe 
Se sim, quais critérios são utilizados? 

_____________________________________ 

Os órgãos/setores realizam a transferência 

periódica de documentos vigentes? 
{ X}   Sim           {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique a 

periodicidade: 

{  } mensal {  } semestral {   } 

anual 

Em caso afirmativo, especifique o local de transferência : 
{ X } SIM - Para o Arquivo Geral/Central 
{  } SIM - Para o Arquivo Setorial 
{  } SIM - Para o depósito da prefeitura 
{  } SIM – Para o depósito terceirizado de guarda de 

documentos. Qual? __________________________ 

Os documentos, avulsos ou processos, sob 

a guarda do arquivo central/geral e/ou 

depósitos podem ser acessados e 

consultados pelo público externo? 

{  } Sim 
{ X } Não 

 

Já houve eliminação de documentos 

avulsos ou processos, referentes às 

atividades-meio do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

Já houve eliminação de documentos 

avulsos ou processos, referentes às 

atividades-fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

 

Quais as formas de controle e publicização 

para realizar a eliminação de documentos? 

Elabora a Listagem de Eliminação de 

Documentos? 

{  } Sim  
{ X } Não 

Publica o Edital de Ciência de Eliminação no {  } Sim  
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Diário Oficial da União? { X } Não 
Elabora o Termo de Eliminação de 

Documentos? 
{  } Sim  
{ X } Não 

Já houve eliminação por incêndio, 

inundação, infestação de pragas etc. de 
documentos, relativo às atividades-meio e 

fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido:  
Criminal, intempérie, fogo e água (1989) 

Já houve roubo/furto/extravio de 

documentos relativos às atividades-meio e 

fim do órgão ? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido: 
Há produção de documentos arquivísticos 

digitais? 
{  } Sim  
{ X } Não 
Em caso afirmativo, os documentos arquivísticos digitais estão 

incluídos na política programa de gestão de documentos), 

conforme estabelece a Resolução nº 20 do Conselho Nacional 

de Arquivos? 
{  } Sim  
{  } Não 

Assinale os formato(s) de arquivo utilizado(s) no órgão: assinalar o(s) formato(s) de arquivo 

correspondente(s) aos gênero(s) ou espécie(s) documental(is).   

Gênero Documental Formato 

Textual 

 MAIORIA 

{ X } .DOC 
{  } .TXT 
{  } .ODT 
{  } .PDF 
{  } .RTF 
{  } .XML 
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias  
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .Raw 
{  } .PNG 
{  } .DNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Cartazes {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos e gravuras {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos técnicos (Computer Aided Design) 

 

SIM 

{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Mapas (Computer Aided Design) 

SIM 

{  } .SHP 
{  } .DWG 
{  } .PDF 



321 

 

{  } .DXF 
{  } OUTROS. 

SPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias aéreas 

(Computer Aided Design) 

{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Imagens em movimento (filmes) {  } .AVI 
{  } .MPEG 
{  } .WMF 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Registros sonoros {  } .WAVI 
{  } .MP3 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Qual o tipo de suporte utilizado para armazenamento dos 

documentos digitais? 

{  } CD 
{  } .DVD 
{  } .Hard DiscT 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito uso de certificação digital nestes documentos? 

 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique qual a 

certificação: 
{  } ICP-Brasil 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito registro de metadados nos documentos? {  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

A instituição possui sistema(s) informatizado(s) para 

apoiar atividades e funções que produzem e tramitam 

documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, esses sistemas são: 
{  } Desenvolvidos/adquiridos especificamente 

para o órgão 
{  } Sistemas de governo (ex.: sistema de 

pessoal, sistema de convênio, sistema de 
passagens, etc.) 

Em caso afirmativo, esse sistema informatizado 

atende/utiliza aos requisitos do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-ARQ Brasil? 

{  } Sim  {  } Não {  } Parcialmente 
{  } Não se aplica 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Em caso afirmativo, quantos requisitos obrigatórios do e-ARQ Brasil integram o Sistema Informatizado? 
________________ 
 

No caso de sistemas desenvolvidos/adquiridos especificamente para o órgão, indique, na tabela abaixo, as 

seguintes informações sobre as características do sistema e volume de dados (nome do sistema, atividade 

apoiada pelo sistema, Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, volume aproximado de dados 

armazenados em bytes): 
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NOME DO SISTEMA 

INFORMATIZADO 
ATIVIDADE SGBD 

VOLUME DE DADOS 

ARMAZENADOS (EM BYTES) 
A atividade apoiada pelo sistema informatizado fica registrada 

somente no banco de dados (não são produzidos e arquivados 

documentos em outras formas como, por exemplo, relatórios)? 

{  } Sim  {  } Não 

Caso a atividade seja registrada somente no banco de dados, ela é 

considerada pelo órgão como um documento? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique como 

é feita a sua gestão: 
Em caso negativo, explique por quê 

Quando o sistema informatizado produzir documentos (certidões, boletins, relatórios, formulários) que são 

mantidos fora do banco de dados, salvos em arquivos digitais, por exemplo: PDF, TIFF, TXT, ou impressos 

em papel, preencha a tabela abaixo indicando com um “X” o formato e a finalidade: 
Obs.: esta tabela pode ser ampliada para atender as necessidades de cada órgão. 
Nome do 

sistema 

informatizado 
Documento Digital Papel 

Emissão para 

terceiros 
Arquivamento 

no órgão 

      

      

Existe Sistema Informatizado para as unidades de 

protocolo/unidades protocolizadoras e/ou arquivo do órgão? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique qual o 

sistema informatizado usado: 
______________________________ 

Informações sobre o Sistema Informatizado para as unidades de protocolo e/ou arquivo utilizado: 

{  }Atribuição de código de classificação aos documentos 
{  }Organização dos documentos com base no código de classificação 
{  }Controle da temporalidade e destinação dos documentos 
{  }Gestão do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos 
{  }Controle da tramitação de documentos 
{  }Captura de mensagens de correio eletrônico 
{  }Captura de documentos convencionais 
{  }Captura de documentos digitais e/ou híbridos 
{  }Pesquisa e localização dos documentos 
{  }Apresentação em tela dos documentos digitais ou digitalizados 
{  }Controle das categorias de sigilo 
{  }Controle de versões 
{  }Assinatura digital 
{  }Marca d'água digital  
{  }Criptografia 
{  }Carimbo de tempo 
{  }Importação de documentos provenientes de outras aplicações 
{  }Metadados associados aos documentos 
{  }Relatórios de auditorias e estatísticas 
{  }Restrição de acesso aos usuários por meio de login e senha 
{  }Rotinas de cópias de segurança (backup) 
{  }Trilhas de auditoria para reconstruir as alterações feitas nos documentos 

Caso o Sistema Informatizado capture 

documentos digitais, é aplicada alguma 

estratégia para preservar estes documentos? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, descreva sucintamente as estratégias 

aplicadas 
Existe um Repositório Arquivístico Digital 

Confiável – RDC – ARQ para o arquivamento 

e manutenção dos documentos arquivísticos em 

formato digital? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, assinale: 
{  } O repositório é gerenciado e mantido no órgão 
{  } O repositório é de terceiros 
{  } Repositório digital 
{  } Outro. Especifique: 

Ocorre digitalização de documentos? 

 

{  } Sim { X } Não 
Em caso afirmativo, a digitalização é feita com a finalidade 

de: 
{  } Preservar os originais 
{  } Facilitar o acesso e a disseminação de informações 
{  } Integração de objetos digitais no workflow do sistema 
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informatizado de documentos 
{  } Eliminar os originais 

De que forma a digitalização é realizada {  } Pelos servidores do próprio arquivo/ órgão  

{  } A digitalização é realizada através da contratação de 

serviços terceirizados 

Quais os documentos cujos assuntos justificam 

a digitalização? 
{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. Exemplos 

Realiza-se backups dos documentos 

digitalizados e de suas plataformas ou softwares 

gerenciadores? 

{  } Sim {  } Não 

Se sim, especifique: 

{  } Em discos rígidos 

{  } Em repositórios virtuais 

{  } Em outro meio 

A prefeitura possui um plano de preservação 

digital de longo prazo? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Existe um plano/planejamento/relatório com as 

estimativas para médio e/ou longo prazo sobre 

os investimentos necessários à criação, 

manutenção e acesso aos documentos 

arquivísticos digitais? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Realiza a microfilmagem de documentos? {  } Sim 

{ X } Não 

A microfilmagem é realizada pelos servidores do arquivo/ órgão? {  } Sim 
{  } Não 

A microfilmagem é realizada através da contratação de serviços 

terceirizados? 

{  } Sim 
{  } Não 

São obedecidas as disposições contidas na Lei nº 5433, de 8 de 

maio de 1968, e no Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996? 
{  } Sim 
{  } Não 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a 

microfilmagem? 
{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. 

Exemplos 

Qual a finalidade da microfilmagem? {  } Preservação dos originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação das 

informações 

{  } Substituir/eliminar os originais 
O órgão é responsável pelo armazenamento das microformas? {  } Sim 

{  } Não 
As matrizes são armazenadas em local diferente das cópias? {  } Sim 

{  } Não 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument


324 

 

 M7-CAC 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

Fases/ Idades dos documentos 

 (X ) Corrente  ( X ) Intermediária  ( X  ) Permanente 

Existe acervo documental sem tratamento? (X ) Sim  (    ) Não 

Quais órgãos e/ou Secretarias Municipais possuem documentos autuados e/ou arquivados nesse serviço 

arquivístico? 

Especifique: Todas as secretarias 

Datas-limite do acervo:  
1970-2019 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental tratado/organizado  
4.000 CX 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental sem tratamento/desorganizado  
80% 

Qual é o estágio de tratamento do acervo? 

(     ) Organizado totalmente 

(     ) Organizado parcialmente 

( X ) Desorganizado 

Quais os gêneros e suportes documentais existentes? Assinale: 

Gêneros documentais 

existentes 
Suporte 

Analógico Eletrônico/digital 
Textual 

( X ) Sim (     ) Sim 
Iconográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Micrográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Sonoro 

(     ) Sim (     ) Sim 
Cartográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Eletrônico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Filmográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Digital 

(     ) Sim (     ) Sim 

Quais espécies e tipologias documentais existentes? Assinale: 
Espécies documentais Tipologias documentais  
Processos  

Dossiês   

Outros. Especificar:  
 

Os procedimentos técnicos praticados na organização e descrição do acervo acham-se normalizados? 

(     ) Sim  (     ) Parcialmente     (     ) Totalmente ( X ) Não 

Em caso afirmativo, a ISAD-G e/ou a NOBRADE são utilizadas? 

(    ) Sim (X  ) Não 
Em média, qual é o estado de conservação dos 

suportes dos documentos?  
(  X   ) Bom (    ) Regular  (    ) Ruim 

Existem documentos que necessitam ser submetidos a procedimentos de conservação e restauração? 

(    ) Sim (  X   ) Não 

 

 



325 

 

 M8 - RI 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS- RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

O arquivo oferece atendimento à consulta? (     ) Sim ( X ) Não 

Qual o perfil dos consulentes/usuários? ( X ) Público interno – servidores da administração 

municipal 
(     ) Público externo – cidadãos  

Há instrumento (s) de recuperação da 

informação? 

(     ) Plano de classificação de documentos  
(     ) Listagem descritiva 
(  X  ) Listagem numérico-cronológica 
(     ) Guia  
(     ) Inventário  
(     ) Sumário 
(     ) Inventário analítico 
(     ) Catálogo 
(     ) Repertório 
(     ) Índice 
(     ) Outros. Especificar 

Possui sistema informatizado de recuperação 

de informações para os usuários? 
(     ) Sim  ( X ) Não 

Em caso negativo, por quais razões o Arquivo 

não possui instrumentos para recuperação da 

informação? 

(X ) Poucos funcionários para dar conta das atribuições 

do Arquivo 

(X) Falta de conhecimento específico para elaboração 

dos instrumentos  

Quais são os meios utilizados para controle do acesso, movimentação dos documentos? 

(     ) Planilha eletrônica (  X  ) Ficha manual (     ) Guia-fora (    ) Listagem 

É permitida a reprodução de documentos? 
(  X  ) Sim - Somente aos funcionários da prefeitura  (    ) Sim - Ao usuário externo 
Tipos de reprodução autorizadas:  

(     ) Eletrostática  (     ) Micrográfica (     ) Fotográfica (     ) Digital 

O órgão possui dados quantitativos sobre serviços de consulta/empréstimo de documentos? 

(     ) Sim  (  X ) Não 

Os empréstimos de documentos são realizados por meio 

de: 

(  X  ) Solicitação por pessoa devidamente 

autorizada. 
(     ) Sistema informatizado com 

encaminhamento ao destinatário via Serviço 

Oficial de Malote.  
(     ) Sistema informatizado, sendo os 

documentos retirados pessoalmente 
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APÊNDICE 8 – FORMULÁRIO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS ARQUIVOS 

MUNICIPAIS FLUMINENSES- PREFEITURA DE SEROPÉDICA 
  M1 - IGM 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE A PREFEITURA 

1ª visita técnica realizada em: 02 de outubro de 2019 

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo: 02 de outubro de 2019 

Nome do Município: Seropédica UF: RJ Data de criação do município: 12 de outubro de 1995 
(24 anos) 

Nº de habitantes: : 86.743 habitantes.  Estatísticas IBGE/2018 
Dados Gerais sobre o município: Seropédica pertence à Região Metropolitana. O município tem um único 

distrito-sede, ocupando uma área total de 283,8 quilômetros quadrados, correspondentes a 3,8% da área da 
Região Metropolitana 
Nome do prefeito: Anabal Barbosa de Souza (PDT) Mandato: 2017-2020 
Dados para Contato:  

Endereço: Rua Maria Lourenço, nº 18 Seropédica- RJ, Fazenda Caxias, Seropédica-RJ. CEP: 23895-295 

Telefones para Contatos: (21)2682-2224 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 8hs às 17hs 

A prefeitura possui e-mail? contato@seropedica.rj.gov.br  

Endereço do site da Prefeitura: https:// www.seropedica.rj.gov.br/ 
Dados para contato com a controladoria: 

Nome do controlador: Diego Campos Gonzalez 

Endereço: Rua Maria Lourenço, nº 18 Seropédica- RJ, Fazenda Caxias, Seropédica-RJ. CEP: 23895-295 

Telefones: (21) 2682-2224 – ramal: 216 / (21) 2682-1798 

E-mail: controladoria@seropedica.rj.gov.br 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 16h 
Dados para contato com a procuradoria: 
Nome do procurador: Rodrigo Nascimento Silva 

Endereço: Rua Maria Lourenço nº 18 (Prédio Anexo) - Fazenda Caxias – Seropédica- RJ   –  CEP: 23895-295 

Telefones: : (21) 2682-1798 / (21) 2682-2224  – ramal: 216e-mail: Não consta informação no site 

Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 16h 

Email: padm@seropedica.rj.gov.br 
Informações adicionais:  
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 M2 - IARQ 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 
Data do preenchimento do módulo: 02/10/2019 
O Município possui um arquivo público 

municipal institucionalizado? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato 
_______________________________________ 

Em caso de Arquivo Público Institucionalizado, preencher os dados completos para contato:  
Endereço Completo do Arquivo:  
O APM  possui telefone? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui e-mail próprio? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui site próprio? {  } Sim   {  X } Não 
O APM utiliza o site da secretaria ao 

qual está vinculado? 
{  } Sim   {  X } Não 
 

O APM possui algum tipo de rubrica 

orçamentária?   
{  } Sim  { X } Não 
Em caso afirmativo, qual é a dotação orçamentária anual? 
Especifique a quantia em Reais: R$ _____0__________ 

Qual a distribuição do orçamento em porcentagem de aplicação? 
Na manutenção do edifício (gastos com água, luz, telefone, outros) ___0___ % 

Quadro de pessoal ___0___ % 

Contratação de serviços terceirizados ___0___ % 

Tratamento Técnico Arquivístico  ___0___ % 

Infraestrutura tecnológica ___0___ % 

Capacitação e atualização da equipe técnica ___0___ % 

Exposições ___0___ % 

Em caso de outra instituição pública responsável pelos documentos/arquivo (como IPHAN, INEPAC) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 

Em caso de instituição privada responsável pelos documentos/arquivo (como OS, ONG, empresa terceirizada) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 

Outras informações: 

O município possui uma lei de arquivo? {  } Sim  
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
_______________________________________ 

 
O município possui uma lei de acesso às 

informações públicas? 
{ X } Sim  
{   } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
Lei Mun. nº 2.188 de 28/12/2015 e decreto regulamentador 

3.353, de 28 de março de 2016 
Qual a denominação do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? 

{  }Arquivo Público Municipal de XXX 
{ X } Arquivo Geral e Almoxarifado/ Arquivo 

Central 
{  } Arquivo morto: 
{  } Arquivos Setoriais (descentralizados) 
{  } Protocolo e Arquivo integrados 

{  } Depósitos de documentos 
{  } Centro de memória 
{  } Centro de documentação 
{  } Biblioteca 
{  } Museu 

Qual é a vinculação administrativa do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? Secretaria de 

Administração 

{ X} Administração direta 
{  } Administração Indireta 

{  } Secretaria Municipal de Governo 
{  } Secretaria Municipal de Educação 
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{  } Autarquia 
{  } Fundação 
Especifique:  
{ X } Secretaria Municipal de Administração  

{  } Secretaria Municipal de Cultura 

{  } Secretaria Municipal de Saúde 
{  } Secretaria Municipal de Fazenda 
{  } Secretaria Municipal de Planejamento Urbano / 

Urbanismo 
{  } Outra: __________________________________ 

Dados para contato com  Secretaria Municipal de Administração. 

Andrea  Sani – Secretaria de Administração 

Funcionária responsável pelo Arquivo 

1) Tânia Maria do Carmo Santos – Auxiliar administrativa 

E-mail: taniamariadocarmosantos@gmail.com 

whatsapp: 995890471 (zap) 
Endereço: 

Informações adicionais : 
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 M3_INFR 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 
Data do preenchimento do módulo: 02/ 10/2019 
O imóvel onde está instalado o arquivo 

público é: 
{ X } Próprio – não construído e não adaptado para arquivo 
{  }Próprio - adaptado para arquivo 
{  }Imóvel privado - Alugado/cedido 

O imóvel possui habitações anexas? {  } Sim  { X } Não 
Em caso positivo, marque o tipo:  
{  } Prédios anexos 
{  } Depósitos fora do prédio sede 
{  } Galpão/depósito para arquivo intermediário 

Volume do acervo em  m2 ou volume 

de caixas  
 

O acesso ao ambiente de guarda do 

acervo é restrito? 
{ X } Sim  {  } Não 
{  }Somente a funcionários do órgão onde o acervo está sob 

guarda 
{  }Funcionários do órgão em questão e outros autorizados 
Usuário externo 

Como se realiza o controle ou 

monitoramento do acesso ao ambiente 

de guarda do acervo? 

{  } Por meio de Livro de Registro e/ou da identificação física 

(por crachás, etiquetas etc.) 
{  } Por meio de acompanhamento presencial das atividades do 

usuário 
{  } Por meio de circuito interno de monitoramento de imagem

  

{ X }Nenhum 
Possui sistemas de mídias (Câmeras) 

para segurança do prédio e do acervo? 
{  } Sim  { X } Não 

Existe procedimento ou mecanismo de 

prevenção contra incêndio? 
{  } Sim  { X } Não 
 

Se existe algum tipo de mecanismo de prevenção contra incêndio, 

assinale: 

{ X } Extintores   2 extintores 
{  } Detectores de fumaça o 
{  } Brigada de Incêndio  
{  } Mangueiras  
{  } Outros, especifique: 

____________________________________ 
A área de guarda possui boa aeração? {  } Sim  { X } Não 
O local de guarda dos documentos é 

limpo e higienizado periodicamente? 
{ } Sim { X } Não  
Se sim, em qual periodicidade? 

As áreas destinadas à guarda e 

conservação de documentos, avulsos e 

processos, do órgão apresentam 
problemas com relação à: 

{ X } Capacidade de armazenagem - sim 
{ X  } Sinalização – Não existe 

{ X } Acessibilidade  
{ X } Insalubridade - sim 
{ X } Outros. Especifique: 

Assinale as ações a serem tomadas 

para a melhoria das condições de 

guarda e conservação de documentos: 

{ X } Ampliar a capacidade de armazenagem. 
{ X }  Acelerar o processo de avaliação e destinação de 

documentos, avulsos ou processos, para eliminação dos 

destituídos de valor de prova e informação, reduzindo a 

quantidade de documentos arquivados. 
{ X } Identificar outras áreas para guarda e preservação de 

documentos. 
{  } Outras. Especifique: _________________________________ 

Informações adicionais do observador: 
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 M4_RTM 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO ARQUIVO 

Data do preenchimento do módulo: 02/ 10/2019 

 

Qual é a quantidade de computadores? 5 

Qual é a quantidade de impressoras? 1 

Qual é a quantidade de scanners? 1 

Qual é a quantidade de terminais telefônicos? sim 

São utilizados softwares computacionais ou sistemas 

informatizados para o desempenho das suas funções? 

Betha 

Possui rede de computadores de forma integrada? {  } Sim 
{ X } Não 

Recursos Materiais 
Qual é o tipo de mobiliário no qual os documentos estão armazenados? 
{ X } Armários de aço (Tipo 4 gavetas) 
{ X } Estantes de aço 
{  } Estanterias de madeira 
{  } Armários deslizantes 
{  } Estantes e/ou armários de alvenaria  
 
Outro(s) .Especificar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informações adicionais: 
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 M5 - RH  

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO ARQUIVO 

QUANTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Data do preenchimento do módulo: 02/10/2019 

 

Dados sobre o gestor do arquivo 

Nome: Tânia Maria do Carmo Santos  

 

Qual a denominação do cargo do gestor do 

arquivo público municipal/serviço arquivístico? 

Especifique: Auxiliar administrativa  

Qual é a formação 
 

 

{  } Nível Superior  
{ X } Nível Médio   

{  } Nível fundamental 

 Administração 

 

Profissionais de nível superior que atuam no Arquivo   

 

Área de formação 

Profissional na graduação  

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o quantitativo 

 

Servidor efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Arquivologia       

História       

 Biblioteconomia       

Administrador       

Outros: Comunicação 

Social 

1      

Qualificação do corpo funcional de nível superior  

Pós-graduação  

 Grau 

Especificar o quantitativo 

 

Área Especialização Mestrado Doutorado  

Em Arquivologia     

Em História     

Outros. Especificar     

NÍVEL MÉDIO  

Profissionais de nível Médio  

Técnico de Arquivo 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Técnico administrativo       

Outros: Especificar 4      

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 
Exercício 

provisório/estagiário 
 

       

Profissionais de nível 

fundamental 

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 2     

Total de recursos humanos atuando no 

arquivo 

7 servidores 

Informações adicionais: 
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 M6_GD  

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS 
Data do preenchimento do módulo: 02/ 10/2019 

 

Existe uma política (ou programa) de gestão de 

documentos instituída a nível municipal? Em caso 

positivo, anexar o regulamento 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo é o órgão responsável pela política (ou 

programa) de gestão de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo desenvolve uma gestão sistêmica de 

documentos que integre as fases corrente, intermediária e 

permanente? 

{  } Sim 
{ X } Não 

Possui sistemas ou redes de arquivo? 

 

{  } Sim 
{ X  } Não 

Em caso afirmativo, o Arquivo Público Municipal exerce a 

função de órgão central do sistema ou da rede de arquivos do 

executivo municipal? 
{  } Sim  {  } Não 

Existe legislação e/ou outras normas municipais que 

disciplinem as atividades envolvidas na produção, 

tramitação/utilização e destinação de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique: 
___________________________________ 

 
Se não, são utilizadas referências legislativas 

externas ? 
___________________________________ 
 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 
procedimentos de gestão de documentos no 

Poder Executivo Municipal? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, quais: ___________________________________ 

Existe manual técnico de padronização 

das atividades arquivísticas? 
{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique: 
___________________________________ 

Assinale as atividades de Protocolo 

desenvolvidas: 
 

{ X } Autuação 
{ X } Recebimento 

{ X  } Registro 
{  } Classificação 
{ X } Distribuição 
{  } Expedição 

{ X  } Controle da tramitação 
De que maneira é realizado o registro e a 

entrada de documentos no acervo? 
{  }  Via sistema informatizado. Qual? 

{ } De maneira manual, com fichas de registro e de 

localização.- Guia de remessa 
Os documentos são classificados no ato da 

sua autuação/produção? 
{  } Sim 
{ X } Não 

Existem normas internas (próprias) para a 

realização das atividades de protocolo? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique: 

As atividades de protocolo estão 

informatizadas? 
 

{  }  Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique o(s) software(s) utilizado(s) e suas 

funções: 
Como se operacionaliza a tramitação “física” 

dos documentos? 
{  } Via Serviço Oficial de Malote 
{ X  } Via servidor autorizado 
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{  } Outro. Especifique: 

Atividades Arquivísticas desenvolvidas pelo arquivo público, arquivos setoriais, arquivos gerais ou centrais, 

serviços de protocolo e arquivo  

{  } Registro, classificação autuação, tramitação 

{ X } Arquivamento e desarquivamento e controle de documentos (manual) 

{  } Classificação, avaliação e organização de documentos 

{  } Elaboração do plano de classificação, Elaboração da tabela de temporalidade e destinação de 

documentos  

{  } Elaboração de normas e manuais 

{  } Transferência e recolhimento   

{  }  Reprografia 

{  }  Digitalização 

Existe Plano de Classificação de Documentos (PCD)? 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividade-meio 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividades-fim 

{ X }  Não existe Plano de Classificação de Documentos 

Outro procedimento é utilizado para a 

classificação dos documentos? 
 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, quais os critérios utilizados? 
 

Existe Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos – CPAD? 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, qual(is) o(s) ato(s) constitutivo (s)da CPAD (ato / n° / 

data / órgão oficial de publicação) 

Existe no órgão uma Tabela de 

Temporalidade e Destinação de 

Documentos (TTD)? 

{  } SIM - Existe somente tabela de temporalidade e destinação 

de documentos relativas às atividade-meio 
{  } SIM - Existe tabela de temporalidade e destinação de 
documentos relativas às atividade-fim 
 { X }  Não existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos 
Se não existe TTD, outro procedimento é utilizado para a 

destinação dos documentos? Não existe 
Se sim, quais critérios são utilizados? 

_____________________________________ 

Os órgãos/setores realizam a transferência 

periódica de documentos vigentes? 
{ X}   Sim           {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique a 

periodicidade: 

{  } mensal {  } semestral {   } 

anual 

Em caso afirmativo, especifique o local de transferência: 
{ X } SIM - Para o Arquivo Geral/Central 
{  } SIM - Para o Arquivo Setorial 
{  } SIM - Para o depósito da prefeitura 
{  } SIM – Para o depósito terceirizado de guarda de 

documentos. Qual? __________________________ 

Os documentos, avulsos ou processos, sob 

a guarda do arquivo central/geral e/ou 

depósitos podem ser acessados e 

consultados pelo público externo? 

{  } Sim 
{ X } Não 

 

Já houve eliminação de documentos 

avulsos ou processos, referentes às 

atividades-meio do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

Já houve eliminação de documentos 

avulsos ou processos, referentes às 

atividades-fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

 Elabora a Listagem de Eliminação de {  } Sim  
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Quais as formas de controle e publicização 

para realizar a eliminação de documentos? 
Documentos? { X } Não 
Publica o Edital de Ciência de Eliminação no 

Diário Oficial da União? 

{  } Sim  
{ X } Não 

Elabora o Termo de Eliminação de 

Documentos? 
{  } Sim  
{ X } Não 

Já houve eliminação por incêndio, 

inundação, infestação de pragas etc. de 

documentos, relativo às atividades-meio e 

fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, a 

data e o acervo perdido:  
Criminal, intempérie, fogo e água (1989) 

Já houve roubo/furto/extravio de 

documentos relativos às atividades-meio e 

fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, a 

data e o acervo perdido: 
Há produção de documentos 
arquivísticos digitais? 

{  } Sim  
{ X } Não 
Em caso afirmativo, os documentos arquivísticos digitais estão 

incluídos na política (programa de gestão de documentos), 

conforme estabelece a Resolução nº 20 do Conselho Nacional de 

Arquivos? 
{  } Sim  
{  } Não 

Assinale os formato(s) de arquivo utilizado(s) no órgão: assinalar o(s) formato(s) de arquivo 

correspondente(s) aos gênero(s) ou espécie(s) documental(is).   

Gênero Documental Formato 

Textual 

 MAIORIA 

{ X } .DOC 
{  } .TXT 
{  } .ODT 
{  } .PDF 
{  } .RTF 
{  } .XML 
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } OUTROS. 
ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias  

{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .Raw 
{  } .PNG 
{  } .DNG 
{  }OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Cartazes {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 
ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos e gravuras {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos técnicos (Computer Aided Design) 

 

SIM 

{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
{  } 

OUTROS.ESPECIFIQUE:__________________

____ 
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Mapas (Computer Aided Design) 

SIM 

{  } .SHP 
{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias aéreas 

(Computer Aided Design) 

{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Imagens em movimento (filmes) {  } .AVI 
{  } .MPEG 
{  } .WMF 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Registros sonoros {  } .WAVI 
{  } .MP3 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Qual o tipo de suporte utilizado para armazenamento dos 

documentos digitais? 

{  } CD 
{  } .DVD 
{  } .Hard DiscT 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito uso de certificação digital nestes documentos? 

 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique qual a 

certificação: 
{  } ICP-Brasil 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito registro de metadados nos documentos? {  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique: 

A instituição possui sistema(s) informatizado(s) para 

apoiar atividades e funções que produzem e tramitam 

documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, esses sistemas são: 
{  } Desenvolvidos/adquiridos especificamente 
para o órgão 
{  } Sistemas de governo (ex.: sistema de 

pessoal, sistema de convênio, sistema de 

passagens etc 

Em caso afirmativo, esse sistema informatizado 

atende/utiliza aos requisitos do Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-ARQ Brasil? 

{  } Sim  {  } Não {  } Parcialmente 
{  } Não se aplica 
{  } OUTROS.  

ESPECIFIQUE:______________________ 

Em caso afirmativo, quantos requisitos obrigatórios do e-ARQ Brasil integram o Sistema Informatizado? 
________________ 
 

No caso de sistemas desenvolvidos/adquiridos especificamente para o órgão indique, na tabela abaixo, as 

seguintes informações sobre as características do sistema e volume de dados (nome do sistema, atividade 

apoiada pelo sistema, Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, volume aproximado de dados 

armazenados em bytes): 
 

NOME DO SISTEMA 

INFORMATIZADO 
ATIVIDADE SGBD 

VOLUME DE DADOS 

ARMAZENADOS (EM BYTES) 
A atividade apoiada pelo sistema informatizado fica registrada somente {  } Sim  {  } Não 
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no banco de dados (não são produzidos e arquivados documentos em 

outras formas como, por exemplo, relatórios)? 
Caso a atividade seja registrada somente no banco de dados, ela é 

considerada pelo órgão como um documento? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

como é feita a sua gestão: 
Em caso negativo, explique por 

quê 
Quando o sistema informatizado produzir documentos (certidões, boletins, relatórios, formulários) que são 

mantidos fora do banco de dados, salvos em arquivos digitais, por exemplo: PDF, TIFF, TXT, ou impressos 

em papel, preencha a tabela abaixo, indicando com um “X” o formato e a finalidade: 

Obs.: esta tabela pode ser ampliada para atender as necessidades de cada órgão. 
Nome do 

sistema 
informatizado 

Documento Digital Papel 
Emissão para 

terceiros 
Arquivamento 

no órgão 

      

      

Existe Sistema Informatizado para as unidades de protocolo/unidades 

protocolizadoras e/ou arquivo do órgão? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

qual o sistema informatizado 

usado: 
___________________________

___ 
Informações sobre o Sistema Informatizado para as unidades de protocolo e/ou arquivo utilizado: 

{  }Atribuição de código de classificação aos documentos 
{  }Organização dos documentos com base no código de classificação 
{  }Controle da temporalidade e destinação dos documentos 
{  }Gestão do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos 
{  }Controle da tramitação de documentos 
{  }Captura de mensagens de correio eletrônico 
{  }Captura de documentos convencionais 
{  }Captura de documentos digitais e/ou híbridos 
{  }Pesquisa e localização dos documentos 
{  }Apresentação em tela dos documentos digitais ou digitalizados 
{  }Controle das categorias de sigilo 
{  }Controle de versões 
{  }Assinatura digital 
{  }Marca d'água digital  
{  }Criptografia 
{  }Carimbo de tempo 
{  }Importação de documentos provenientes de outras aplicações 
{  }Metadados associados aos documentos 
{  }Relatórios de auditorias e estatísticas 
{  }Restrição de acesso aos usuários por meio de login e senha 
{  }Rotinas de cópias de segurança (backup) 
{  }Trilhas de auditoria para reconstruir as alterações feitas nos documentos 

Caso o Sistema Informatizado capture 

documentos digitais, é aplicada alguma estratégia 

para preservar estes documentos? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, descreva sucintamente as 

estratégias aplicadas 
Existe um Repositório Arquivístico Digital 

Confiável – RDC – ARQ para o arquivamento e 

manutenção dos documentos arquivísticos em 

formato digital? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, assinale: 
{  } O repositório é gerenciado e mantido no órgão 
{  } O repositório é de terceiros 
{  } Repositório digital 
{  } outro 

Ocorre digitalização de documentos? 

 

{  } Sim { X } Não 
Em caso afirmativo, a digitalização é feita com a 

finalidade de: 
{  } Preservar os originais 
{  } Facilitar o acesso e a disseminação de informações 
{  } Integração de objetos digitais no workflow do 
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sistema informatizado de documentos 
{  } Eliminar os originais 

De que forma a digitalização é realizada? {  } Pelos servidores do próprio arquivo/ órgão  

{  } A digitalização é realizada através da contratação 

de serviços terceirizados 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a 

digitalização? 
{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. Exemplos 

Realiza-se backups dos documentos digitalizados 

e de suas plataformas ou softwares gerenciadores? 

{  } Sim {  } Não 

Se sim, especifique 

{  } Em discos rígidos 

{  } Em repositórios virtuais 

{  } Em outro meio 

A prefeitura possui um plano de preservação 

digital de longo prazo? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Existe um plano/planejamento/relatório com as 

estimativas para médio e/ou longo prazo sobre os 

investimentos necessários à criação, manutenção e 

acesso aos documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Realiza a microfilmagem de documentos? {  } Sim 

{ X } Não 

A microfilmagem é realizada pelos servidores do arquivo/ órgão? {  } Sim 
{  } Não 

A microfilmagem é realizada através da contratação de serviços 

terceirizados? 

{  } Sim 
{  } Não 

São obedecidas as disposições contidas na Lei nº 5.433, de 8 de maio 

de 1968, e no Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996? 
{  } Sim 
{  } Não 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a microfilmagem? {  } Relativos às atividades-fim. 

Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. 

Exemplos 

Qual a finalidade da microfilmagem? {  } Preservação dos originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação 

das informações 

{  } Substituir/eliminar os originais 
O órgão é responsável pelo armazenamento das microformas? {  } Sim 

{  } Não 
As matrizes são armazenadas em local diferente das cópias? {  } Sim 

{  } Não 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument
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 M7-CAC 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

Fases/ Idades dos documentos 

 (X ) Corrente  ( X ) Intermediária  ( X  ) Permanente 

Existe acervo documental sem tratamento? (X ) Sim  (    ) Não 

Quais órgãos e/ou Secretarias Municipais possuem documentos autuados e/ou arquivados nesse serviço 

arquivístico? 

Especifique: Todas as secretarias 

Datas-limite do acervo:  
1997 – 2019 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental tratado/organizado  
10.000 CX 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental sem tratamento /desorganizado  
 

Qual é o estágio de tratamento do acervo? 

(     ) Organizado totalmente 

(   X  ) Organizado parcialmente 

(     ) Desorganizado 

Quais os gêneros e suportes documentais existentes? Assinale: 

Gêneros documentais existentes Suporte 

Analógico Eletrônico/digital 
Textual 

( X ) Sim (     ) Sim 
Iconográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Micrográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Sonoro 

(     ) Sim (     ) Sim 
Cartográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Eletrônico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Filmográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Digital 

(     ) Sim (     ) Sim 

Quais espécies e tipologias documentais existentes? Assinale: 
Espécies documentais 

Tipologias documentais  
Processos  

Dossiês   

Outros. Especificar:   

Os procedimentos técnicos praticados na organização e descrição do acervo acham-se normalizados? 

(     ) Sim  (     ) Parcialmente     (     ) Totalmente (  X ) Não 

Em caso afirmativo, a ISAD-G e/ou a NOBRADE são utilizadas? 

(    ) Sim ( X ) Não 
Em média, qual é o estado de conservação dos 

suportes dos documentos?  
(     ) Bom (    ) Regular  (    ) Ruim 

Existem documentos que necessitam ser submetidos a procedimentos de conservação e restauração? 

(    ) Sim (  X   ) Não 
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 M8 - RI 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS- RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

Data do preenchimento do módulo: 02/ 10/2019 

O arquivo oferece atendimento à consulta? (     ) Sim ( X ) Não 

Qual o perfil dos consulentes/usuários? ( X ) Público interno – servidores da administração 

municipal 
(     ) Público externo – cidadãos  

Há instrumento(s) de recuperação da 

informação? 

(     ) Plano de classificação de documentos  
(     ) Listagem descritiva 
(  X  ) Listagem numérico-cronológica 
(     ) Guia  
(     ) Inventário  
(     ) Sumário 
(     ) Inventário analítico 
(     ) Catálogo 
(     ) Repertório 
(     ) Índice 
(     ) Outros. Especificar 

Possui sistema informatizado de recuperação 

de informações para os usuários? 
(     ) Sim  ( X ) Não 

Em caso negativo, por quais razões o 

Arquivo não possui instrumentos para 

recuperação da informação? 

(X ) Poucos funcionários para dar conta das atribuições 

do Arquivo 

(X) Falta de conhecimento específico para elaboração 

dos instrumentos  

Quais são os meios utilizados para controle do acesso, movimentação dos documentos? 

(     ) Planilha eletrônica (  X  ) Ficha manual (     ) Guia-fora (    ) Listagem 

É permitida a reprodução de documentos? 
(  X  ) Sim - Somente aos funcionários da prefeitura  (    ) Sim - Ao usuário externo 
Tipos de reprodução autorizadas:  

(     ) Eletrostática  (     ) Micrográfica (     ) Fotográfica (     ) Digital 

O órgão possui dados quantitativos sobre serviços de consulta/empréstimo de documentos? 

(     ) Sim  (  X ) Não 

Os empréstimos de documentos são realizados por meio 
(  X  ) Solicitação por pessoa devidamente 

autorizada. 
(     ) Sistema informatizado com 

encaminhamento ao destinatário via Serviço 

Oficial de Malote.  
(     ) Sistema informatizado, sendo os 

documentos retirados pessoalmente 
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APÊNDICE 9 – FORMULÁRIO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS ARQUIVOS 

MUNICIPAIS FLUMINENSES - PREFEITURA DE TRÊS RIOS 

  M1 - IGM 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE A PREFEITURA 

1ª visita técnica realizada em: 26 de julho de 2019 (sexta_feira) 

2ª visita técnica realizada em:    

Data do preenchimento do módulo: 26 de julho de 2019 (sexta_feira) 

Nome do Município: Três Rios UF: RJ Data de criação do município: 14 de dezembro de 1938 

Nº de habitantes: : 81 453 hab. Estatísticas IBGE/2018 
Dados Gerais sobre o município: Três Rios pertence à Região Centro-Sul Fluminense. 
Nome do prefeito: Josimar Sales Maia (PDT) Mandato: 2017-2020 
Dados para Contato:  

Endereço:  Praça São Sebastião, nº 81 - Centro - Três Rios/RJ- CEP: 25804-080 

Telefones para Contatos: (24) 2251-7400  - telefone 0800 0950010. 

Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 

A prefeitura possui e-mail? Não consta 
Endereço do site da Prefeitura: http://www.tresrios.rj.gov.br 
Dados para contato com a controladoria: 

Nome do controlador: Não consta informação no site 
Endereço: Praça São Sebastião, nº 81 - Centro - Três Rios/RJ- CEP: 25804-080 

Telefones: Não consta informação no site e-mail: Não consta informação no site 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 
Dados para contato com a procuradoria: 

Nome do procurador: Não consta informação no site 
Endereço: Praça São Sebastião, nº 81 - Centro - Três Rios/RJ- CEP: 25804-080 

Telefones: Não consta informação no site e-mail: Não consta informação no site 
Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h 
Informações adicionais:  
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 M2 – IARQ 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 
Data do preenchimento do módulo: 26/ 10/2019 
O Município possui um arquivo público 

municipal institucionalizado? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato 
_______________________________________ 

Em caso de Arquivo Público Institucionalizado preencher, dados completos para contato:  
Endereço Completo do Arquivo:  
O APM  possui telefone? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui e-mail próprio? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui site próprio? {  } Sim   {  X } Não 
O APM utiliza o site da secretaria ao qual 

está vinculado? 
{  } Sim   {  X } Não 
 

O APM possui algum tipo de rubrica 

orçamentária?   
{  } Sim  { X } Não 
Em caso afirmativo, qual é a dotação orçamentária anual? 
Especifique a quantia em Reais: R$ _____0__________ 

Qual a distribuição do orçamento em porcentagem de aplicação? 
Na manutenção do edifício (gastos com água, luz, telefone, outros) ___0___ % 

Quadro de pessoal ___0___ % 

Contratação de serviços terceirizados ___0___ % 

Tratamento Técnico Arquivístico  ___0___ % 

Infraestrutura tecnológica ___0___ % 

Capacitação e atualização da equipe técnica ___0___ % 

Exposições ___0___ % 

Em caso de outra instituição pública responsável pelos documentos/arquivo (como IPHAN, INEPAC) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 
Em caso de instituição privada responsável pelos documentos/arquivo (como OS, ONG, empresa 

terceirizada) 
Especificar: _______________________________________________________ 
 

Outras informações: 

O município possui uma lei de arquivo? { X } Sim  

{    } Não 

Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 

_______________________________________ 

Lei nº 3.905, de 02 de outubro de 2013 

 
O município possui uma lei de acesso às 

informações públicas? 
{ X } Sim  
{   } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
 

Qual a denominação do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? 

{  }Arquivo Público Municipal de XXX 
{ X } Arquivo Geral e Almoxarifado/ Arquivo Central 
{  } Arquivo morto: 
{  } Arquivos Setoriais (descentralizados) 
{  } Protocolo e Arquivo integrados 

{  } Depósitos de documentos 
{  } Centro de memória 
{  } Centro de documentação 
{  } Biblioteca 
{  } Museu 

Qual é a vinculação administrativa do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? Secretaria de 

Administração 

{ X} Administração direta 
{  } Administração Indireta 
{  } Autarquia 

{  } Secretaria Municipal de Governo 
{  } Secretaria Municipal de Educação 
{  } Secretaria Municipal de Saúde 
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{  } Fundação 
Especifique:  
{ X } Secretaria Municipal de Administração  

{  } Secretaria Municipal de Cultura 

{  } Secretaria Municipal de Fazenda 
{  } Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano / Urbanismo 
{  } Outra: 

__________________________________ 
Dados para contato com a Secretaria Municipal de Administração. 

 

Informações adicionais : 
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 M3_INFR 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 
Data do preenchimento do módulo: 26/ 07/2019 
O imóvel onde está instalado o 

arquivo público é: 
{ X } Próprio – não construído e não adaptado para arquivo 
{  }Próprio - adaptado para arquivo 
{  }Imóvel privado - Alugado/cedido 

O imóvel possui habitações anexas? {  } Sim  { X } Não 
Em caso positivo, marque o tipo:  
{  } Prédios anexos 
{  } Depósitos fora do prédio sede 
{  } Galpão/depósito para arquivo intermediário 

Volume do acervo em  m2 ou volume 

de caixas  
 

O acesso ao ambiente de guarda do 

acervo é restrito? 
{ X } Sim  {  } Não 
{  }Somente a funcionários do órgão onde o acervo está sob 

guarda 
{  }Funcionários do órgão em questão e outros autorizados 
Usuário externo 

Como se realiza o controle ou 

monitoramento do acesso ao ambiente 

de guarda do acervo? 

{  } Por meio de Livro de Registro e/ou da identificação física 

(por crachás, etiquetas etc.) 
{  } Por meio de acompanhamento presencial das atividades do 

usuário 
{  } Por meio de circuito interno de monitoramento de imagem

  

{ X }Nenhum 
Possui sistemas de mídias (Câmeras) 
para segurança do prédio e do acervo? 

{  } Sim  { X } Não 

Existe procedimento ou mecanismo de 

prevenção contra incêndio? 
{  } Sim  { X } Não 
 

Se existe algum tipo de mecanismo de prevenção contra incêndio, 

assinale: 

{  } Extintores    
{  } Detectores de fumaça o 
{  } Brigada de Incêndio  
{  } Mangueiras  
{  } Outros. Especifique: 

____________________________________ 
A área de guarda possui boa aeração? {  } Sim  { X } Não 
O local de guarda dos documentos é 

limpo e higienizado periodicamente? 
{ } Sim { X } Não  
Se sim, em qual periodicidade? 

As áreas destinadas à guarda e 

conservação de documentos, avulsos e 
processos, do órgão apresentam 

problemas com relação à: 

{ X } Capacidade de armazenagem - sim 
{ X  } Sinalização – Não existe 
{ X } Acessibilidade  

{ X } Insalubridade - sim 
{ X } Outros. Especifique: 

Assinale as ações a serem tomadas 

para a melhoria das condições de 

guarda e conservação de documentos: 

{ X } Ampliar a capacidade de armazenagem. 
{ X }  Acelerar o processo de avaliação e destinação de 

documentos, avulsos ou processos, para eliminação dos 
destituídos de valor de prova e informação, reduzindo a 

quantidade de documentos arquivados. 
{ X } Identificar outras áreas para guarda e preservação de 

documentos. 
{  } Outras. Especifique: 

_________________________________ 
Informações adicionais do observador: 
 

Os depósitos estão em situação de calamidade. Instalações totalmente insalubres. Acervo danificado por 

água,  por cupim.  risco de incêndio, risco biológico. O local é extremamente sujo.  
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 M4_RTM 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO ARQUIVO 

Data do preenchimento do módulo: 26/ 07/2019 

 

Qual é a quantidade de computadores? 1 

Qual é a quantidade de impressoras? 0 

Qual é a quantidade de scanners? 0 

Qual é a quantidade de terminais telefônicos? 0 

São utilizados softwares computacionais ou sistemas 

informatizados para o desempenho das suas funções? 

Protocolo sim 

Processos integrados com todas as 

secretariais 

Possui rede de computadores de forma integrada? {  } Sim 
{ X } Não 

Recursos Materiais 
Qual é o tipo de mobiliário no qual os documentos estão armazenados? 
{  } Armários de aço (Tipo 4 gavetas) 
{  } Estantes de aço 
{ X } Estanterias de madeira 
{  } Armários deslizantes 
{  } Estantes e/ou armários de alvenaria  
Outro(s). Especificar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informações adicionais: 
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 M5 - RH  

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO ARQUIVO 

QUANTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Data do preenchimento do módulo: 09/ 07/2019 

 

Dados sobre o gestor do arquivo 

Nome:  

 

Qual a denominação do cargo do gestor do 

arquivo público municipal/serviço arquivístico? 

Especifique: Arquivista Coordenador  

Qual é a formação? 

 

 

{ X } Nível Superior –  Graduado em: Processamento 

de dados 

{  } Nível Médio   

{  } Nível fundamental 

 Administração 

 

Profissionais de  nível superior que atuam no Arquivo   

 

Área de formação 

Profissional na graduação  

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o quantitativo 

 

Servidor efetivo DAS Cedido Terceirizado 
Exercício 

provisório/estagiário 
 

Arquivologia       

História       

Biblioteconomia       

Administrador       

Outros:       

Qualificação do corpo funcional de nível superior  

Pós-graduação  

 Grau 

Especificar o quantitativo 

 

Área Especialização Mestrado Doutorado  

Em Arquivologia     

Em História     

Outros. Especificar     

NÍVEL MÉDIO  

Profissionais de nível Médio  

Técnico de Arquivo 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Técnico administrativo       

Outros: Especificar 3      

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

       

       

Profissionais de nível 

fundamental 

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

      

      

Total de recursos humanos atuando no 

arquivo 

4 servidores do quadro efetivo 

Informações adicionais: 
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 M6_GD  

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS 
Data do preenchimento do módulo: 26/ 10/2019 

 

Existe uma política (ou programa) de gestão de documentos 

instituída a nível municipal? Em caso positivo, anexar o 

regulamento 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo é o órgão responsável pela política (ou programa) 

de gestão de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo desenvolve uma gestão sistêmica de documentos 

que integre as fases corrente, intermediária e permanente? 

{  } Sim 
{ X } Não 

Possui sistemas ou redes de arquivo? 

 

{  } Sim 
{ X  } Não 

Em caso afirmativo, o Arquivo Público Municipal exerce a 

função de órgão central do sistema ou da rede de arquivos 
do executivo municipal? 
{  } Sim  {  } Não 

Existe legislação e/ou outras normas municipais que 

disciplinem as atividades envolvidas na produção, 

tramitação/utilização e destinação de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique: 
___________________________________ 

 
Se não, são utilizadas referências legislativas 
externas ? 
___________________________________ 
 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 

procedimentos de gestão de documentos no 

Poder Executivo Municipal? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, quais: ___________________________________ 

Existe manual técnico de padronização 

das atividades arquivísticas? 
{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique: 
___________________________________ 

Assinale as atividades de Protocolo 

desenvolvidas: 
 

{ X } Autuação 
{ X } Recebimento 

{ X  } Registro 
{  } Classificação 
{ X } Distribuição 
{  } Expedição 

{ X  } Controle da tramitação 
De que maneira é realizado o registro e a 

entrada de documentos no acervo? 
{  }  Via sistema informatizado. Qual? 

{ } De maneira manual, com fichas de registro e de 

localização.- Guia de remessa 
Os documentos são classificados no ato da 

sua autuação/produção? 
{  } Sim 
{ X } Não 

Existem normas internas (próprias) para a 

realização das atividades de protocolo? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique: 

As atividades de protocolo estão 

informatizadas? 
 

{  }  Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique o(s) software(s) utilizado(s) e suas 

funções: 
Como se operacionaliza a tramitação “física” 

dos documentos? 
{  } Via Serviço Oficial de Malote 
{ X  } Via servidor autorizado 
{  } Outro. Especifique: 

Atividades Arquivísticas desenvolvidas pelo arquivo público, arquivos setoriais, arquivos gerais ou centrais, 
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serviços de protocolo e arquivo  

{  } Registro, classificação autuação, tramitação 

{ X } Arquivamento e desarquivamento e controle de documentos (manual) 

{  } Classificação, avaliação e organização de documentos 

{  } Elaboração do plano de classificação, Elaboração da tabela de temporalidade e destinação de 

documentos  

{  } Elaboração de normas e manuais 

{  } Transferência e recolhimento   

{  }  Reprografia 

{  }  Digitalização 

Existe Plano de Classificação de Documentos (PCD)? 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividade-meio 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividades-fim 

{ X }  Não existe Plano de Classificação de Documentos 

Outro procedimento é utilizado para a 

classificação dos documentos? 
 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, quais os critérios utilizados? 
 

Existe Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos – CPAD? 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, qual(is) o(s) ato(s) constitutivo (s)da CPAD (ato / 

n° / data / órgão oficial de publicação) 

Existe no órgão uma Tabela de Temporalidade 

e Destinação de Documentos (TTD)? 

{  } SIM - Existe somente tabela de temporalidade e 

destinação de documentos relativas às atividades-meio 
{  } SIM - Existe tabela de temporalidade e destinação de 
documentos relativas às atividades-fim 
 { X }  Não existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos 
Se não existe TTD, outro procedimento é utilizado para a 

destinação dos documentos? Não existe 
Se sim, quais critérios são utilizados? 

_____________________________________ 

Os órgãos/setores realizam a transferência 

periódica de documentos vigentes? 
{ X}   Sim           {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique a 

periodicidade: 

{  } mensal {  } semestral {   } anual 

Em caso afirmativo, especifique o local de transferência: 
{ X } SIM - Para o Arquivo Geral/Central 
{  } SIM - Para o Arquivo Setorial 
{  } SIM - Para o depósito da prefeitura 
{  } SIM – Para o depósito terceirizado de guarda de 

documentos. Qual? __________________________ 

Os documentos, avulsos ou processos, sob a 

guarda do arquivo central/geral e/ou depósitos 

podem ser acessados e consultados pelo 

público externo? 

{  } Sim 
{ X } Não 

 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos, referentes às atividades-meio do 

órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos, referentes às atividades-fim do 

órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

 

Quais as formas de controle e publicização 

para realizar a eliminação de documentos? 

Elabora a Listagem de Eliminação de 

Documentos? 

{  } Sim  
{ X } Não 

Publica o Edital de Ciência de Eliminação no 

Diário Oficial da União? 

{  } Sim  
{ X } Não 
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Elabora o Termo de Eliminação de 

Documentos? 
{  } Sim  
{ X } Não 

Já houve eliminação por incêndio, inundação, 

infestação de pragas, etc.de documentos, 
relativo às atividades-meio e fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o 

ocorrido, a data e o acervo perdido:  
Criminal, intempérie, fogo e água (1989) 

Já houve roubo/furto/extravio de documentos 

relativos às atividades-meio e fim do órgão ? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o 

ocorrido, a data e o acervo perdido: 
Há produção de documentos arquivísticos 

digitais? 
{  } Sim  
{ X } Não 
Em caso afirmativo, os documentos arquivísticos digitais estão 

incluídos na política (programa de gestão de documentos), 

conforme estabelece a Resolução nº 20 do Conselho Nacional 

de Arquivos? 
{  } Sim  
{  } Não 

Assinale os formato(s) de arquivo utilizado(s) no órgão: assinalar o(s) formato(s) de arquivo 

correspondente(s) aos gênero(s) ou espécie(s) documental(is).   

Gênero Documental Formato 

Textual 

 MAIORIA 

{ X } .DOC 
{  } .TXT 
{  } .ODT 
{  } .PDF 
{  } .RTF 
{  } .XML 
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias  
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .Raw 
{  } .PNG 
{  } .DNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Cartazes {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos e gravuras {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos técnicos (Computer Aided Design) 

 

SIM 

{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Mapas (Computer Aided Design) 

SIM 

{  } .SHP 
{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
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{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias aéreas 

(Computer Aided Design) 

{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Imagens em movimento (filmes) {  } .AVI 
{  } .MPEG 
{  } .WMF 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Registros sonoros {  } .WAVI 
{  } .MP3 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Qual o tipo de suporte utilizado para armazenamento dos 

documentos digitais? 

{  } CD 
{  } .DVD 
{  } .Hard DiscT 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito uso de certificação digital nestes documentos? 

 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique qual a 
certificação: 
{  } ICP-Brasil 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito registro de metadados nos documentos? {  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

A instituição possui sistema(s) informatizado(s) para 

apoiar atividades e funções que produzem e tramitam 

documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, esses sistemas são: 
{  } Desenvolvidos/adquiridos especificamente 

para o órgão 
{  } Sistemas de governo (ex.: sistema de 

pessoal, sistema de convênio, sistema de 

passagens, etc. 

Em caso afirmativo, esse sistema informatizado 

atende/utiliza aos requisitos do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-ARQ Brasil? 

{  } Sim  {  } Não {  } Parcialmente 
{  } Não se aplica 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Em caso afirmativo, quantos requisitos obrigatórios do e-ARQ Brasil integram o Sistema Informatizado? 
________________ 
 

No caso de sistemas desenvolvidos/adquiridos especificamente para o órgão indique, na tabela abaixo, as 

seguintes informações sobre as características do sistema e volume de dados (nome do sistema, atividade 

apoiada pelo sistema, Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, volume aproximado de dados 

armazenados em bytes): 
 

 

 

] 
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NOME DO SISTEMA 

INFORMATIZADO 
ATIVIDADE SGBD 

VOLUME DE DADOS 

ARMAZENADOS (EM BYTES) 
A atividade apoiada pelo sistema informatizado fica registrada 

somente no banco de dados (não são produzidos e arquivados 

documentos em outras formas como, por exemplo, relatórios)? 

{  } Sim  {  } Não 

Caso a atividade seja registrada somente no banco de dados, ela é 

considerada pelo órgão como um documento? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

como é feita a sua gestão: 
Em caso negativo, explique por quê 

Quando o sistema informatizado produzir documentos (certidões, boletins, relatórios, formulários) que são 

mantidos fora do banco de dados, salvos em arquivos digitais, por exemplo: PDF, TIFF, TXT, ou impressos 

em papel, preencha a tabela abaixo, indicando com um “X” o formato e a finalidade: 

Obs.: esta tabela pode ser ampliada para atender as necessidades de cada órgão. 
Nome do 
sistema 

informatizado 
Documento Digital Papel 

Emissão para 
terceiros 

Arquivamento 
no órgão 

      

      

Existe Sistema Informatizado para as unidades de protocolo/unidades 

protocolizadoras e/ou arquivo do órgão? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

qual o sistema informatizado usado: 
_____________________________

_ 
Informações sobre o Sistema Informatizado para as unidades de protocolo e/ou arquivo utilizado: 

{  }Atribuição de código de classificação aos documentos 
{  }Organização dos documentos com base no código de classificação 
{  }Controle da temporalidade e destinação dos documentos 
{  }Gestão do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos 
{  }Controle da tramitação de documentos 
{  }Captura de mensagens de correio eletrônico 
{  }Captura de documentos convencionais 
{  }Captura de documentos digitais e/ou híbridos 
{  }Pesquisa e localização dos documentos 
{  }Apresentação em tela dos documentos digitais ou digitalizados 
{  }Controle das categorias de sigilo 
{  }Controle de versões 
{  }Assinatura digital 
{  }Marca d'água digital  
{  }Criptografia 
{  }Carimbo de tempo 
{  }Importação de documentos provenientes de outras aplicações 
{  }Metadados associados aos documentos 
{  }Relatórios de auditorias e estatísticas 
{  }Restrição de acesso aos usuários por meio de login e senha 
{  }Rotinas de cópias de segurança (backup) 
{  }Trilhas de auditoria para reconstruir as alterações feitas nos documentos 

Caso o Sistema Informatizado capture 

documentos digitais, é aplicada alguma 

estratégia para preservar estes documentos? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, descreva sucintamente as estratégias 

aplicadas 
Existe um Repositório Arquivístico Digital 

Confiável – RDC – ARQ para o arquivamento e 

manutenção dos documentos arquivísticos em 

formato digital? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, assinale: 
{  } O repositório é gerenciado e mantido no órgão 
{  } O repositório é de terceiros 
{  } Repositório digital 
{  } Outro. Especifique: 

Ocorre digitalização de documentos? 

 

{  } Sim { X } Não 
Em caso afirmativo, a digitalização é feita com a 

finalidade de: 
{  } Preservar os originais 
{  } Facilitar o acesso e a disseminação de informações 
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{  } Integração de objetos digitais no workflow do 

sistema informatizado de documentos 
{  } Eliminar os originais 

De que forma a digitalização é realizada? {  } Pelos servidores do próprio arquivo/ órgão  

{  } A digitalização é realizada através da contratação de 

serviços terceirizados 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a 

digitalização? 
{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. Exemplos 

Realiza-se backups dos documentos 

digitalizados e de suas plataformas ou softwares 

gerenciadores? 

{  } Sim {  } Não 

Se sim, especifique: 

{  } Em discos rígidos 

{  } Em repositórios virtuais 

{  } Em outro meio 

A prefeitura possui um plano de preservação 

digital de longo prazo? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Existe um plano/ planejamento/relatório com as 

estimativas para médio e / ou longo prazo sobre 

os investimentos necessários à criação, 

manutenção e acesso aos documentos 

arquivísticos digitais? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Realiza a microfilmagem de documentos? {  } Sim 

{ X } Não 

A microfilmagem é realizada pelos servidores do arquivo/ órgão? {  } Sim 
{  } Não 

A microfilmagem é realizada através da contratação de serviços 

terceirizados? 

{  } Sim 
{  } Não 

São obedecidas as disposições contidas na Lei nº 5.433, de 8 de maio 

de 1968, e no Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996? 
{  } Sim 
{  } Não 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a microfilmagem? {  } Relativos às atividades-fim. 

Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. 

Exemplos 

Qual a finalidade da microfilmagem? {  } Preservação dos originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação 

das informações 

{  } Substituir/eliminar os originais 
O órgão é responsável pelo armazenamento das microformas? {  } Sim 

{  } Não 
As matrizes são armazenadas em local diferente das cópias? {  } Sim 

{  } Não 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument
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 M7-CAC 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

Data do preenchimento do módulo: 26/ 10/2019 

Fases/ Idades dos documentos 

 (X ) Corrente  ( X ) Intermediária  ( X  ) Permanente 

Existe acervo documental sem tratamento? (X ) Sim  (    ) Não 

Quais órgãos e/ou Secretarias Municipais possuem documentos autuados e/ou arquivados nesse serviço 

arquivístico? 

Especifique: Todas as secretarias 

Datas-limite do acervo:  
 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental tratado/organizado  
 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental sem tratamento/desorganizado  
 

Qual é o estágio de tratamento do acervo? 

(     ) Organizado totalmente 

(     ) Organizado parcialmente 

( X ) Desorganizado 

Quais os gêneros e suportes documentais existentes? Assinale: 

Gêneros documentais existentes Suporte 

Analógico Eletrônico/digital 
Textual 

( X ) Sim (     ) Sim 
Iconográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Micrográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Sonoro 

(     ) Sim (     ) Sim 
Cartográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Eletrônico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Filmográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Digital 

(     ) Sim (     ) Sim 

Quais espécies e tipologias documentais existentes? Assinale: 
Espécies documentais Tipologias documentais  
Processos  

Dossiês   

Outros. Especificar:   

Os procedimentos técnicos praticados na organização e descrição do acervo acham-se normalizados? 

(     ) Sim  (     ) Parcialmente     (     ) Totalmente (     ) Não 

Em caso afirmativo, a ISAD-G e/ou a NOBRADE são utilizadas? 

(     Sim  (   ) Não 
Em média, qual é o estado de conservação dos 

suportes dos documentos?  
(     ) Bom (    ) Regular  (    ) Ruim 

Existem documentos que necessitam ser submetidos a procedimentos de conservação e restauração? 

(    ) Sim (     ) Não 
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 M8 - RI 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS- RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

Data do preenchimento do módulo: 26/ 07/2019 

O arquivo oferece atendimento à consulta? (     ) Sim ( X ) Não 

Qual o perfil dos consulentes/usuários? ( X ) Público interno – servidores da administração 

municipal 
(     ) Público externo – cidadãos  

Há instrumento (s) de recuperação da 

informação? 

(     ) Plano de classificação de documentos  
(     ) Listagem descritiva 
(  X  ) Listagem numérico-cronológica 
(     ) Guia  
(     ) Inventário  
(     ) Sumário 
(     ) Inventário analítico 
(     ) Catálogo 
(     ) Repertório 
(     ) Índice 
(     ) Outros. Especificar: 

Possui sistema informatizado de recuperação 

de informações para os usuários? 
(     ) Sim  ( X ) Não 

Em caso negativo, por quais razões o 

Arquivo não possui instrumentos para 

recuperação da informação? 

(X ) Poucos funcionários para dar conta das atribuições 

do Arquivo 

(X) Falta de conhecimento específico para elaboração 

dos instrumentos  

Quais são os meios utilizados para controle do acesso, movimentação dos documentos? 

(     ) Planilha eletrônica (  X  ) Ficha manual (     ) Guia-fora (    ) Listagem 

É permitida a reprodução de documentos? 
(  X  ) Sim - Somente aos funcionários da prefeitura  (    ) Sim - Ao usuário externo 
Tipos de reprodução autorizadas:  

(     ) Eletrostática  (     ) Micrográfica (     ) Fotográfica (     ) Digital 

O órgão possui dados quantitativos sobre serviços de consulta/empréstimo de documentos? 

(     ) Sim  (  X ) Não 

Os empréstimos de documentos são realizados por meio 

de: 

(  X  ) Solicitação por pessoa devidamente 

autorizada. 
(     ) Sistema informatizado com 

encaminhamento ao destinatário via Serviço 

Oficial de Malote.  
(     ) Sistema informatizado, sendo os 

documentos retirados pessoalmente 
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APÊNDICE 10 – FORMULÁRIO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS ARQUIVOS 

MUNICIPAIS FLUMINENSES- PREFEITURA DE VALENÇA 

  M1 - IGM 

MÓDULO I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO E SOBRE A PREFEITURA 
1ª visita técnica realizada em: 21 de agosto de 2019 (quarta_feira) 

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo: 21 de agosto de 2019 (quarta_feira) 
Nome do Município: Valença UF: RJ Data de criação do município: 29 de setembro de 

1823 (196 anos) 
Nº de habitantes: : 76 163 habitantes. Estatísticas IBGE/2018 
Dados Gerais sobre do município: Valença pertence à Região do Médio Paraíba 
Nome do prefeito: Fernandinho Graça (PP) Mandato: 2017-2020 
Dados para Contato:  

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320, Centro Valença - RJ 

Telefones para Contatos:.: +55 24 2453 2696- 24 2453 2615 

Horário de Atendimento: Seg. a Sex. 10h - 17h30 

A prefeitura possui e-mail? Não consta 

Endereço do site da Prefeitura: http://www.valenca.rj.gov.br/ 

Dados para contato com a controladoria: 

Nome do controlador: Antônio Carlos de Oliveira 

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320,Centro – 2º Piso 

Telefone: (24) 2453-1815 – (24) 2453-2696 ramal 5317 

E-Mail: smci@valenca.rj.gov.br 
Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h 

Atendimento ao público no Centro Administrativo de segunda a sexta-feira – 12h30 às 17h30 

Dados para contato com a procuradoria: 

Nome do procurador:  Jaqueline Magalhães dos Santos 

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320,Centro – sala 109 (Assessoria do Gabinete do Procurador-Geral do 

Município) 

Email: procuradoria@valenca.rj.gov.br 

Telefone: (24) 2453-2696 – ramais 5313, 5316 e 5319 

Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h 

Atendimento ao público no Centro Administrativo de segunda a sexta-feira – 12h30 às 17h30 

Informações adicionais:  
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 M2 - IARQ 

MÓDULO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS NA PREFEITURA 
1ª visita técnica realizada em: 21 de agosto de 2019 (quarta_feira) 

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo: 21 de agosto de 2019 (quarta_feira) 
O Município possui um arquivo público 

municipal institucionalizado? 
{ X } Sim 
{  } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato 
_______________________________________ 

Em caso de Arquivo Público Institucionalizado, preencher os dados completos para contato:  
Endereço Completo do Arquivo:  
O APM  possui telefone? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui e-mail próprio? {  } Sim   { X } Não 
O APM  possui site próprio? {  } Sim   {  X } Não 
O APM utiliza o site da secretaria ao qual 
está vinculado? 

{  } Sim   {  X } Não 
 

O APM possui algum tipo rubrica 

orçamentária?   
{  } Sim  { X } Não 
Em caso afirmativo, qual é a dotação orçamentária anual? 
Especifique a quantia em Reais: R$ _____0__________ 

Qual a distribuição do orçamento em porcentagem de aplicação? 
Na manutenção do edifício (gastos com água, luz, telefone, outros) ___0___ % 

Quadro de pessoal ___0___ % 

Contratação de serviços terceirizados ___0___ % 

Tratamento Técnico Arquivístico  ___0___ % 

Infraestrutura tecnológica ___0___ % 

Capacitação e atualização da equipe técnica ___0___ % 

Exposições ___0___ % 

Em caso de outra instituição pública responsável pelos documentos/arquivo (como IPHAN, INEPAC) 
Especificar: _______________________________________________________ 

 

Em caso de instituição privada responsável pelos documentos/arquivo (como OS, ONG, empresa terceirizada) 

Especificar: _______________________________________________________ 

 

Outras informações: 

O município possui uma lei de arquivo? { X } Sim  

{    } Não 

Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 

criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 

_______________________________________ 

Lei nº 2.634/2011 

O município possui uma lei de acesso às 

informações públicas? 
{ X } Sim  
{   } Não 
Em caso positivo, especifique o dispositivo legal de 
criação/regulamentação e anexe cópia do ato: 
 

Qual a denominação do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? 

{  }Arquivo Público Municipal de XXX 
{ X } Arquivo Geral e Almoxarifado/ Arquivo Central 
{  } Arquivo morto: 
{  } Arquivos Setoriais (descentralizados) 
{  } Protocolo e Arquivo integrados 

{  } Depósitos de documentos 
{  } Centro de memória 
{  } Centro de documentação 
{  } Biblioteca 
{  } Museu 

Qual é a vinculação administrativa do arquivo na estrutura organizacional da prefeitura? Secretaria de 

Administração 

{ X} Administração direta 
{  } Administração Indireta 
{  } Autarquia 

{  } Secretaria Municipal de Governo 
{  } Secretaria Municipal de Educação 
{  } Secretaria Municipal de Saúde 
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{  } Fundação 
Especifique:  
{ X } Secretaria Municipal de Administração  

{  } Secretaria Municipal de Cultura 

{  } Secretaria Municipal de Fazenda 
{  } Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano / Urbanismo 
{  } Outra: 

__________________________________ 
Dados para contato com  Secretaria Municipal de Administração. 

Denise de Jesus Silva Souza 

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320,Centro – 2º Piso 

Telefone: 24 2453.3109 

E-Mail: administracao@valenca.rj.gov.br 

Atendimento ao público no Centro Administrativo – 12h30 às 17h30 

Informações adicionais : 
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 M3_INFR 

MÓDULO III - CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DOS ARQUIVOS 
1ª visita técnica realizada em: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira):  
O imóvel onde está instalado o arquivo 

público é: 
{  } Próprio – não construído e não adaptado para arquivo 
{ X }Próprio - adaptado para arquivo 
{  }Imóvel privado - Alugado/cedido 

O imóvel possui habitações anexas? {  } Sim  { X } Não 
Em caso político, marque o tipo:  
{  } Prédios anexos 
{  } Depósitos fora do prédio sede 
{  } Galpão/depósito para arquivo intermediário 

Volume do acervo em  m2 ou volume de 

caixas  
 

O acesso ao ambiente de guarda do acervo é 

restrito? 
{ X } Sim  {  } Não 
{  }Somente a funcionários do órgão onde o acervo está sob 

guarda 
{  }Funcionários do órgão em questão e outros autorizados 
Usuário externo 

Como se realiza o controle ou 

monitoramento do acesso ao ambiente de 

guarda do acervo? 

{ X } Por meio de Livro de Registro e/ou da identificação 

física (por crachás, etiquetas etc.) 
{  } Por meio de acompanhamento presencial das atividades 

do usuário 
{  } Por meio de circuito interno de monitoramento de 
imagem  

{   }Nenhum 
Possui sistemas de mídias (Câmeras) para 

segurança do prédio e do acervo? 
{  } Sim  { X } Não 

Existe procedimento ou mecanismo de 

prevenção contra incêndio? 
{ X } Sim  {  } Não 
 

Se existe algum tipo de mecanismo de prevenção contra 

incêndio, assinale: 

{  } Extintores - 12 extintores 
{  } Detectores de fumaça o 
{  } Brigada de Incêndio  
{  } Mangueiras  
{  } Outros. Especifique: 

____________________________________ 
A área de guarda possui boa aeração? { X } Sim  {  } Não 
O local de guarda dos documentos é limpo e 

higienizado periodicamente? 
{ X } Sim {  } Não  
Se sim, em qual periodicidade? Todos os dias 

As áreas destinadas à guarda e conservação 
de documentos, avulsos e processos, do 

órgão apresentam problemas com relação à: 

{   } Capacidade de armazenagem - sim 
{   } Sinalização – Não existe 

{   } Acessibilidade  

{   } Insalubridade - sim 
{   } Outros. Especifique:  

Assinale as ações a serem tomadas para a 

melhoria das condições de guarda e 

conservação de documentos: 

{ X } Ampliar a capacidade de armazenagem. 
{ X }  Acelerar o processo de avaliação e destinação de 

documentos, avulsos ou processos, para eliminação dos 

destituídos de valor de prova e informação, reduzindo a 

quantidade de documentos arquivados. 
{   } Identificar outras áreas para guarda e preservação de 

documentos. 
{  } Outras. Especifique: 

_________________________________ 
Informações adicionais do observador: 
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 M4_RTM 

MÓDULO IV - RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS EXISTENTES NO ARQUIVO 

1ª visita técnica realizada em: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

 

Qual é a quantidade de computadores? 1 

Qual é a quantidade de impressoras? 0 

Qual é a quantidade de scanners? 0 

Qual é a quantidade de terminais telefônicos? 1 

São utilizados softwares computacionais ou sistemas 

informatizados para o desempenho das suas funções? 

Não 

Possui rede de computadores de forma integrada? {  } Sim 
{ X } Não 

Recursos Materiais 
Qual é o tipo de mobiliário no qual os documentos estão armazenados? 
{  } Armários de aço (Tipo 4 gavetas) 
{ X } Estantes de aço 
{ } Estanterias de madeira 
{  } Armários deslizantes 
{  } Estantes e/ou armários de alvenaria  
Outro(s). Especificar:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informações adicionais: 
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 M5 - RH  

MÓDULO V - CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO ARQUIVO 

QUANTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

1ª visita técnica realizada em: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

 

Dados sobre o gestor do arquivo:  
Nome: Diogo  Avila da Silva 

 

Qual a denominação do cargo do gestor do arquivo 

público municipal/serviço arquivístico? 

Especifique: chefe do arquivo e protocolo (DAS)  

Qual é a formação 

 

 

{  } Nível Superior  

{ X } Nível Médio   

{  } Nível fundamental 

 

Profissionais de  nível superior que atuam no Arquivo   

 

Área de formação 

Profissional na graduação  

Situação Funcional/vínculo 

Especificar o quantitativo 

 

Servidor efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Arquivologia 1      

História       

Biblioteconomia       

Administrador       

Outros:       

Qualificação do corpo funcional de nível superior  

Pós-graduação  

 Grau 

Especificar o quantitativo 

 

Área Especialização Mestrado Doutorado  

Em Arquivologia  X   

Em História     

Outros. Especificar     

NÍVEL MÉDIO  

Profissionais de nível Médio  

Técnico de Arquivo 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

 

Técnico administrativo 1      

Outros: Especificar       

NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 
Exercício 

provisório/estagiário 
 

 1      

       

Profissionais de nível 

fundamental 

 

Situação Funcional/vínculo 

 Especificar o Quantitativo 

Servidor 

efetivo DAS Cedido Terceirizado 

Exercício 

provisório/estagiário 

      

      

Total de recursos humanos atuando no arquivo 4 servidores 

Informações adicionais: 

O chefe do arquivo não atua no arquivo. Fica no centro administrativo da prefeitura. 
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 M6_GD  

MÓDULO VI - PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS 
1ª visita técnica realizada em: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

 

Existe uma política (ou programa) de gestão de documentos 

instituída a nível municipal? Em caso positivo, anexar o 

regulamento 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo é órgão responsável pela política (ou programa) de 

gestão de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 

O arquivo desenvolve uma gestão sistêmica de documentos 

que integre as fases corrente, intermediária e permanente? 

{  } Sim 
{ X } Não 

Possui sistemas ou redes de arquivo? 

 

{  } Sim 
{ X  } Não 
Em caso afirmativo, o Arquivo Público Municipal exerce a 

função de órgão central do sistema ou da rede de arquivos 

do executivo municipal? 
{  } Sim  {  } Não 

Existe legislação e/ou outras normas municipais que 

disciplinem as atividades envolvidas na produção, 
tramitação/utilização e destinação de documentos? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Em caso positivo, especifique: 
___________________________________ 

 
Se não, são utilizadas referências legislativas 

externas ? 
___________________________________ 
 

Existe outro órgão ou setor municipal 

responsável pela normalização dos 

procedimentos de gestão de documentos no 

Poder Executivo Municipal? 

{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, quais: ___________________________________ 

Existe manual técnico de padronização das 

atividades arquivísticas? 
{  } Sim 

{ X } Não 

Se sim, especifique: 
___________________________________ 

Assinale as atividades de Protocolo 

desenvolvidas: 
 

{ X } Autuação 
{ X } Recebimento 

{ X  } Registro 
{  } Classificação 
{ X } Distribuição 
{  } Expedição 

{ X  } Controle da tramitação 
De que maneira é realizado o registro e a 

entrada de documentos no acervo? 
{  }  Via sistema informatizado. Qual? 

{ } De maneira manual, com fichas de registro e de 

localização.- Guia de remessa 
Os documentos são classificados no ato da sua 

autuação/produção? 
{  } Sim 
{ X } Não 

Existem normas internas (próprias) para a 

realização das atividades de protocolo? 
{  } Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique: 

As atividades de protocolo estão 

informatizadas? 
 

{  }  Sim 
{ X } Não 
Se sim, especifique o(s) software(s) utilizado(s) e suas 

funções: 
Como se operacionaliza a tramitação “física” 

dos documentos? 
{  } Via Serviço Oficial de Malote 
{ X  } Via servidor autorizado 



361 

 

{  } outro 

Atividades Arquivísticas desenvolvidas pelo arquivo público, arquivos setoriais, arquivos gerais ou centrais, 

serviços de protocolo e arquivo  

{  } Registro, classificação autuação, tramitação 

{ X } Arquivamento e desarquivamento e controle de documentos (manual) 

{  } Classificação, avaliação e organização de documentos 

{  } Elaboração do plano de classificação, Elaboração da tabela de temporalidade e destinação de 

documentos  

{  } Elaboração de normas e manuais 

{  } Transferência e recolhimento   

{  }  Reprografia 

{  }  Digitalização 

Existe Plano de Classificação de Documentos (PCD)? 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividade-meio 

{  } SIM - Existe Plano de Classificação de Documentos relativos às atividades-fim 

{ X }  Não existe Plano de Classificação de Documentos 

Outro procedimento é utilizado para a 

classificação dos documentos? 
 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, quais os critérios utilizados? 
 

Existe Comissão Permanente de Avaliação 

de Documentos – CPAD? 

{  } Sim  
{ X }  Não 
Se sim, qual(is) o(s) ato(s) constitutivo (s)da CPAD (ato / n° / 

data / órgão oficial de publicação) 

Existe no órgão uma Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos 

(TTD)? 

{  } SIM - Existe somente tabela de temporalidade e 

destinação de documentos relativas às atividades-meio 
{  } SIM - Existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos relativas às atividades-fim 
 { X }  Não existe tabela de temporalidade e destinação de 

documentos 
Se não existe TTD, outro procedimento é utilizado para a 

destinação dos documentos? Não existe 
Se sim, quais critérios são utilizados? 

_____________________________________ 

Os órgãos/setores realizam a transferência 

periódica de documentos vigentes? 
{ X}   Sim           {  } Não 

Em caso afirmativo, especifique a 

periodicidade: 

{  } mensal {  } Semestral {   } anual 

Em caso afirmativo, especifique o local de transferência: 
{ X } SIM - Para o Arquivo Geral/Central 
{  } SIM - Para o Arquivo Setorial 
{  } SIM - Para o depósito da prefeitura 
{  } SIM – Para o depósito terceirizado de guarda de 

documentos. Qual? __________________________ 

Os documentos, avulsos ou processos, sob a 

guarda do arquivo central/geral e/ou 

depósitos podem ser acessados e consultados 

pelo público externo? 

{  } Sim 
{ X } Não 

 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos, referentes às atividades-meio 

do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 

Já houve eliminação de documentos avulsos 

ou processos, referentes às atividades-fim do 

órgão? 

{ X } Sim  

{  } Não 

1940, 1950 incineração 

 Elabora a Listagem de Eliminação de {  } Sim  
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Quais as formas de controle e publicização 

para realizar a eliminação de documentos? 
Documentos? { X } Não 
Publica o Edital de Ciência de Eliminação no 

Diário Oficial da União? 

{  } Sim  
{ X } Não 

Elabora o Termo de Eliminação de 

Documentos? 
{  } Sim  
{ X } Não 

Já houve eliminação por incêndio, inundação, 

infestação de pragas etc. de documentos, 

relativo às atividades-meio e fim do órgão? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido:  
“Ouve-se falar” de incêndio na década de 1990. [Na ocasião,] 

não houve possibilidade de mensurar a perda, pois não havia 

controle do que havia no acervo. Além de perda por 

desabamentos, pragas, ratos, gambá, fezes de pombo e 
morcegos. 

Já houve roubo/furto/extravio de documentos 

relativos às atividades-meio e fim do órgão ? 

{ X } Sim  
{  } Não 
Em caso afirmativo, e se for possível, especifique o ocorrido, 

a data e o acervo perdido: 
Há produção de documentos arquivísticos 

digitais? 
{  } Sim  
{ X } Não 
Em caso afirmativo, os documentos arquivísticos digitais estão 

incluídos na política (programa de gestão de documentos), 

conforme estabelece a Resolução nº 20 do Conselho Nacional 

de Arquivos? 
{  } Sim  
{  } Não 

Assinale os formato(s) de arquivo utilizado(s) no órgão: assinalar o(s) formato(s) de arquivo 

correspondente(s) aos gênero(s) ou espécie(s) documental(is).   

Gênero Documental Formato 

Textual 

 MAIORIA 

{ X } .DOC 
{  } .TXT 
{  } .ODT 
{  } .PDF 
{  } .RTF 
{  } .XML 
{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias  

{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .Raw 
{  } .PNG 
{  } .DNG 
{  } OUTROS. 
ESPECIFIQUE:______________________ 

Cartazes {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos e gravuras {  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Desenhos técnicos (Computer Aided Design) 

 

{  } .DWG 
{  } .PDF 
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SIM {  } .DXF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Mapas (Computer Aided Design) 

SIM 

{  } .SHP 
{  } .DWG 
{  } .PDF 
{  } .DXF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Fotografias aéreas 

(Computer Aided Design) 

{  } .TIFF 
{  } .JPEG 
{  } .PNG 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Imagens em movimento (filmes) {  } .AVI 
{  } .MPEG 
{  } .WMF 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Registros sonoros {  } .WAVI 
{  } .MP3 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

Qual o tipo de suporte utilizado para armazenamento dos 

documentos digitais? 

{  } CD 
{  } .DVD 
{  } .Hard DiscT 
{  } .RM 
{  } .SWF 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito uso de certificação digital nestes documentos? 

 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique qual a 

certificação: 
{  } ICP-Brasil 
{  } OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________________ 

É feito registro de metadados nos documentos? {  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique: 

A instituição possui sistema(s) informatizado(s) para apoiar 

atividades e funções que produzem e tramitam documentos 

arquivísticos digitais? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, esses sistemas são: 
{  } Desenvolvidos/adquiridos especificamente 

para o órgão 
{  } Sistemas de governo (ex.: sistema de 

pessoal, sistema de convênio, sistema de 

passagens, etc.) 

Em caso afirmativo, esse sistema informatizado 

atende/utiliza aos requisitos do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-ARQ Brasil? 

{  } Sim  {  } Não {  } Parcialmente 
{  } Não se aplica 
{  } OUTROS. 

Em caso afirmativo, quantos requisitos obrigatórios do e-ARQ Brasil integram o Sistema Informatizado? 
________________ 
 

No caso de sistemas desenvolvidos/adquiridos especificamente para o órgão indique, na tabela abaixo, as 

seguintes informações sobre as características do sistema e volume de dados (nome do sistema, atividade 

apoiada pelo sistema, Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD, volume aproximado de dados 

armazenados em bytes): 
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NOME DO SISTEMA 

INFORMATIZADO 
ATIVIDADE SGBD 

VOLUME DE DADOS 

ARMAZENADOS (EM BYTES) 
A atividade apoiada pelo sistema informatizado fica registrada 

somente no banco de dados (não são produzidos e arquivados 

documentos em outras formas como, por exemplo, relatórios)? 

{  } Sim  {  } Não 

Caso a atividade seja registrada somente no banco de dados, ela é 

considerada pelo órgão como um documento? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

como é feita a sua gestão: 
Em caso negativo, explique por quê 

Quando o sistema informatizado produzir documentos (certidões, boletins, relatórios, formulários) que são 

mantidos fora do banco de dados, salvos em arquivos digitais, por exemplo: PDF, TIFF, TXT, ou impressos 

em papel, preencha a tabela abaixo indicando com um “X” o formato e a finalidade: 

Obs.: esta tabela pode ser ampliada para atender as necessidades de cada órgão. 
Nome do 
sistema 

informatizado 
Documento Digital Papel 

Emissão para 
terceiros 

Arquivamento 
no órgão 

      

      

Existe Sistema Informatizado para as unidades de protocolo/unidades 

protocolizadoras e/ou arquivo do órgão? 
{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, especifique 

qual o sistema informatizado usado: 
_____________________________

_ 
Informações sobre o Sistema Informatizado para as unidades de protocolo e/ou arquivo utilizado: 

{  }Atribuição de código de classificação aos documentos 
{  }Organização dos documentos com base no código de classificação 
{  }Controle da temporalidade e destinação dos documentos 
{  }Gestão do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos 
{  }Controle da tramitação de documentos 
{  }Captura de mensagens de correio eletrônico 
{  }Captura de documentos convencionais 
{  }Captura de documentos digitais e/ou híbridos 
{  }Pesquisa e localização dos documentos 
{  }Apresentação em tela dos documentos digitais ou digitalizados 
{  }Controle das categorias de sigilo 
{  }Controle de versões 
{  }Assinatura digital 
{  }Marca d'água digital  
{  }Criptografia 
{  }Carimbo de tempo 
{  }Importação de documentos provenientes de outras aplicações 
{  }Metadados associados aos documentos 
{  }Relatórios de auditorias e estatísticas 
{  }Restrição de acesso aos usuários por meio de login e senha 
{  }Rotinas de cópias de segurança (backup) 
{  }Trilhas de auditoria para reconstruir as alterações feitas nos documentos 

Caso o Sistema Informatizado capture 

documentos digitais, é aplicada alguma 

estratégia para preservar estes documentos? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, descreva sucintamente as estratégias 

aplicadas 
Existe um Repositório Arquivístico Digital 

Confiável – RDC – ARQ para o arquivamento e 

manutenção dos documentos arquivísticos em 

formato digital? 

{  } Sim  {  } Não 
Em caso afirmativo, assinale: 
{  } O repositório é gerenciado e mantido no órgão 
{  } O repositório é de terceiros 
{  } Repositório digital 
{  } Outro. Especifique: 

Ocorre digitalização de documentos? 

 

{  } Sim { X } Não 
Em caso afirmativo, a digitalização é feita com a 

finalidade de: 
{  } Preservar os originais 
{  } Facilitar o acesso e a disseminação de informações 
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{  } Integração de objetos digitais no workflow do 

sistema informatizado de documentos 
{  } Eliminar os originais 

De que forma a digitalização é realizada? {  } Pelos servidores do próprio arquivo/ órgão  

{  } A digitalização é realizada através da contratação de 

serviços terceirizados 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a 

digitalização? 
{  } Relativos às atividades-fim. Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. Exemplos 

Realiza-se backups dos documentos 

digitalizados e de suas plataformas ou softwares 

gerenciadores? 

{  } Sim {  } Não 

Se sim, especifique: 

{  } Em discos rígidos 

{  } Em repositórios virtuais 

{  } Em outro meio 

A prefeitura possui um plano de preservação 

digital de longo prazo? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Existe um plano/planejamento/relatório com as 

estimativas para médio e/ou longo prazo sobre os 

investimentos necessários à criação, manutenção 

e acesso aos documentos arquivísticos digitais? 

{  } Sim { X  } Não 
 

Realiza a microfilmagem de documentos? {  } Sim 

{ X } Não 

A microfilmagem é realizada pelos servidores do arquivo/ órgão? {  } Sim 
{  } Não 

A microfilmagem é realizada através da contratação de serviços 

terceirizados? 

{  } Sim 
{  } Não 

São obedecidas as disposições contidas na Lei nº 5.433, de 8 de maio 

de 1968, e no Decreto nº 1.799, de 30 de janeiro de 1996? 
{  } Sim 
{  } Não 

Quais os documentos cujos assuntos justificam a microfilmagem? {  } Relativos às atividades-fim. 

Exemplos 
{  }  Relativos às atividades-meio. 

Exemplos 

Qual a finalidade da microfilmagem? {  } Preservação dos originais 

{  } Facilitar o acesso e a disseminação 

das informações 

{  } Substituir/eliminar os originais 
O órgão é responsável pelo armazenamento das microformas? {  } Sim 

{  } Não 
As matrizes são armazenadas em local diferente das cópias? {  } Sim 

{  } Não 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument
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 M7-CAC 

MÓDULO VII – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS 

1ª visita técnica realizada em: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

Fases/ Idades dos documentos 

 (X ) Corrente  ( X ) Intermediária  ( X  ) Permanente 

Existe acervo documental sem tratamento? (X ) Sim  (    ) Não 

Quais órgãos e/ou Secretarias Municipais possuem documentos autuados e/ou arquivados nesse serviço 

arquivístico? 

Especifique: Todas as secretarias 

Datas-limite do acervo:  
 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental tratado/organizado  
 

Mensuração aproximada da totalidade do acervo 

documental sem tratamento /desorganizado  
 

Qual é o estágio de tratamento do acervo? 

(     ) Organizado totalmente 

(  X   ) Organizado parcialmente 

(    ) Desorganizado 

Quais os gêneros e suportes documentais existentes? Assinale: 

Gêneros documentais existentes Suporte 

Analógico Eletrônico/digital 
Textual 

( X ) Sim (     ) Sim 
Iconográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Micrográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Sonoro 

(     ) Sim (     ) Sim 
Cartográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Eletrônico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Filmográfico 

(     ) Sim (     ) Sim 
Digital 

(     ) Sim (     ) Sim 

Quais espécies e tipologias documentais existentes? Assinale: 
Espécies documentais 

Tipologias documentais  
Processos  

Dossiês   

Outros. Especificar:   

Os procedimentos técnicos praticados na organização e descrição do acervo acham-se normalizados? 

(     ) Sim  (     ) Parcialmente     (     ) Totalmente (   X  ) Não 

Em caso afirmativo, a ISAD-G e/ou a NOBRADE são utilizadas? 

(    ) Sim ( X  ) Não 
Em média, qual é o estado de conservação dos suportes 

dos documentos?  
(     ) Bom (  X  ) Regular  (    ) Ruim 

Existem documentos que necessitam ser submetidos a procedimentos de conservação e restauração? 

( X  ) Sim  (     ) Não 
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 M8 - RI 

MÓDULO VIII – ACESSO AOS DOCUMENTOS- RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

1ª visita técnica realizada em: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

2ª visita técnica realizada em:  

Data do preenchimento do módulo: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira) 

O arquivo oferece atendimento à consulta? (     ) Sim ( X ) Não 

Qual o perfil dos consulentes/usuários? ( X ) Público interno – servidores da administração 

municipal 
(     ) Público externo – cidadãos  

Há instrumento (s) de recuperação da 

informação? 

(     ) Plano de classificação de documentos  
(     ) Listagem descritiva 
(  X  ) Listagem numérico-cronológica 
(     ) Guia  
(     ) Inventário  
(     ) Sumário 
(     ) Inventário analítico 
(     ) Catálogo 
(     ) Repertório 
(     ) Índice 
(     ) Outros. Especificar 

Possui sistema informatizado de recuperação de 

informações para os usuários? 
(     ) Sim  ( X ) Não 

Em caso negativo, por quais razões o Arquivo 

não possui instrumentos para recuperação da 

informação? 

(X ) Poucos funcionários para dar conta das atribuições 

do Arquivo 

(X) Falta de conhecimento específico para elaboração 

dos instrumentos  

Quais são os meios utilizados para controle do acesso, movimentação dos documentos? 

(     ) Planilha eletrônica (  X  ) Ficha manual (     ) Guia-fora (    ) Listagem 

É permitida a reprodução de documentos? 
(  X  ) Sim - Somente aos funcionários da prefeitura  (    ) Sim - Ao usuário externo 
Tipos de reprodução autorizadas:  

(     ) Eletrostática  (     ) Micrográfica (     ) Fotográfica (     ) Digital 

O órgão possui dados quantitativos sobre serviços de consulta/empréstimo de documentos? 

(     ) Sim  (  X ) Não 

Os empréstimos de documentos são realizados por meio 
de: 

(  X  ) Solicitação por pessoa devidamente 

autorizada. 
(     ) Sistema informatizado com 

encaminhamento ao destinatário via Serviço 
Oficial de Malote.  
(     ) Sistema informatizado, sendo os 

documentos retirados pessoalmente 
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APÊNDICE 11 -  AGENDAS DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS DO 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ) - 1ª À 94ª REUNIÃO 

Reunião Agenda das Reuniões Plenárias do CONARQ 

A PNA: 

conceito, 

princípios, 

diretrizes e 

objetivos 

constou das 

agendas das 

reuniões 

plenárias do 

CONARQ? 

A 

temática 

dos 

arquivos 

municipai

s constou 

da agenda 

da 

reunião? 

1ª  Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ, 

realizada 

em  5 de 

dezembro 

de 1994 

 Leitura, debate e votação do Regimento Interno do CONARQ. 
 Apresentação das propostas para a constituição de Câmaras 

Técnicas e Comissões Especiais; 
 Apresentação de propostas para a criação de instrumentos de 

divulgação do CONARQ; 
 Ampliação da representação no Conselho e aumento do 

quórum de deliberação: o Decreto Nº 1.461, de 25 de abril de 

1995, inclui mais um representante de instituições não-

governamentais e um representante das instituições 

mantenedoras de curso Superior de Arquivologia, bem como 

aumenta o quórum de deliberação de seis para dez conselheiros. 
 

NÃO NÃO 

2ª Reunião 

Plenária 
Ordinária 

do 

CONARQ  

realizada 

em  25 e 

26 de maio 

de 1995 

 Composição das Câmaras do CONARQ; 
 Revisão do Decreto de Microfilmagem, Decreto 
regulamentador da Lei Nº 5.433, de 8 de maio de 1968, com 

vista a ajustar o texto com as novas tecnologia; 
 Discussão do Código de Classificação de Documentos de 

Arquivo para Administração Pública Federal: Atividades-Meio 

– CCDAs. 

NÃO NÃO 

3ª Reunião 

Plenária 
Ordinária 

do 

CONARQ 

realizada 

em  27 de 

setembro 

de 1995 

 Revisão da Legislação sobre Microfilmagem, para apresentar 

a minuta do Decreto que dá novo regulamento à Lei nº 5.433, 

de 8 de maio de 1968; 
 Composição das Câmaras Técnicas e Comissões Especiais, 

começando pelas Câmaras de Conservação de Documentos e de 
Documentos Eletrônicos; 
 Comissão Especial de Acesso à Informação de Arquivo; 
 Minuta da Portaria instituindo, no CONARQ, o Programa de 

Assistência Técnica; 
 Minuta da Resolução nº 1 recomendando a adoção de planos 

de classificação de documentos nos arquivos correntes, que 

considerem a natureza dos assuntos resultantes de suas 

atividades e funções; 
Minuta da Resolução nº 2 sobre transferência ou recolhimento 

de acervos documentais para instituições arquivísticas públicas. 

NÃO NÃO 

4ª Reunião 

Plenária 
Ordinária 

do 

CONARQ 

realizada 

em14 e 15 

de 

dezembro 

de 1995   

Apresentação do Relatório de atividades do 1º ano de atuação 

do CONARQ; 
Portaria designando membros para compor a Comissão 

Especial de Acesso à Informação de Arquivos; 
Leitura e debate sobre o Programa de Assistência Técnica a 

ser prestada aos/pelos integrantes do Sistema Nacional de 

Arquivos -SINAR, sob a coordenação deste CONARQ; 
 Apresentação da Tabela Básica de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-

meio da Administração Pública; 

NÃO NÃO 
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Discussão e deliberação do Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo para Administração Pública Federal: 

Atividades-Meio – CCDAs; 
 Apresentação das metas do CONARQ programadas para o 

exercício de 1996; 
Comunicações diversas. 

5ª Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ 
realizada 

em 21  de 

maio de 

1996 

 Minuta de norma sobre edificações e adequações de prédios 

para arquivos, climatização, mobiliário, acondicionamento e 

embalagens de documentos; 
Relato dos trabalhos das Câmaras Técnicas de Conservação, 

de Documentos Eletrônicos e da Comissão Especial de Acesso à 
Informação de Arquivos. 

NÃO NÃO 

6ª Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ 

realizada 

em 22 de 
agosto de 

1996 

Análise do Parecer nº 443, de 1996, do Senado Federal, dando 

nova redação ao art. 1.215 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o 

arquivamento e a eliminação de autos processuais findos; 
 Análise da proposta de nova redação do artigo 9º da minuta 

de decreto sobre acesso e sigilo; 
 Minuta de norma sobre edificações e adequações de prédios 

para arquivos, climatização, mobiliário, acondicionamento e 

embalagens de documentos. 

NÃO NÃO 

7ª Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ 

realizada 
em 28 de 

novembro 

de 1996 

 Minuta de decreto que estabelece normas para a transferência 

e recolhimento de acervos arquivísticos públicos federais para o 

Arquivo Nacional; 
 Análise dos sistemas de arquivo e de informação para a 

Administração Pública Federal; 
 Renovação dos mandatos dos Conselheiros; 
Leitura do documento encaminhado pela Comissão dos 

Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos e pelo Grupo 

Tortura Nunca Mais - RJ solicitando o apoio e o 
posicionamento do CONARQ sobre a destruição arbitrária das 

fichas escolares de Carlos Lamarca, pelo Comandante do 

Colégio Militar de Porto; 
Proposta de criação de um grupo de trabalho específico para 

arquivos junto ao Comitê Gestor da Internet. 

NÃO NÃO 

8ª Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ, 

realizada 
em 12 e 13 

de maio de 

1997 

 Revisão do Regimento Interno do CONARQ; 
Contencioso arquivístico: Fundação Simonense Versus 

Prefeitura  de São Simão; 
Consulta da Secretaria de Cultura e Esporte sobre o Sistema 

de Arquivos do Distrito Federal; 
Informes gerais sobre os trabalhos das Câmara Técnica de 

Avaliação de Documentos, Câmara Técnica de Conservação de 
Documentos, Câmara Técnica de Capacitação de Recursos 

Humanos, Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos e 

Comissão Especial para regulamentar os capítulos II e III da Lei 

8.159, de 1991 

NÃO NÃO 

9ª e 10ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ, 

realizada 

em 4 e 5 de 

setembro 
de 1997 

 Apresentação e discussão da minuta que regulamenta os 

artigos 7 e 11 a 16 da Lei 8.159, de 1991, que dispõe sobre as 

instituições de caráter público e arquivos privado de interesse 

publico e social; 
 Apresentação de sugestões para a elaboração de roteiros de 

vídeos educativos a serem produzidos pela Fundação Roberto 

Marinho; 
 Apreciação da Recomendação nº 3 da Câmara Técnica de 

Capacitação de Recursos Humanos; 
 Documento Eletrônico; 

NÃO SIM 



370 

 

Apresentação, discussão e definição de estratégias para dar 

cumprimento aos artigos 19 e 20 da Lei 8.159/1991, que tratam, 

respectivamente, dos arquivos do Poder Legislativo Federal e 

Poder Judiciário Federal; 
 Definição de Estratégias de ações do CONARQ para dar 

efetividade à criação dos arquivos municipais. 
Reuniões Plenárias Ordinárias do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

11ª à 20ª Reunião 

Reunião Temas das Pautas das reuniões plenárias do CONARQ 

A PNA: 

conceito, 

princípios e 

objetivos 

constou da 

agenda da 

reunião? 

A temática 

dos 

arquivos 

municipais 

constou da 

agenda da 

reunião? 

11ª  

Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ, 

realizada 

em  7 e 8 

de abril de 
1998 

 Leitura e apreciação da Ata da 10ª Reunião Plenária; 
 Relato dos trabalhos à Comissão Especial com vistas à 

elaboração de minuta de legislação sobre o valor legal de 

documentos eletrônicos; 
 Exame e discussão de nova versão de minuta que 

regulmenta os capítulos II e III da Lei 8.159; 
 Apresentação do Fórum Nacional sobre Arquivos do Poder 

Judiciário; 
 Exame e discussão de Proposta e de criação das Câmaras 

Técnicas de Arquivos Municipais e de Arquivos do Poder 
Judiciário; 
 Informes gerais. 

NÃO SIM 

12ª 

Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ  

realizada 

em 12 e 13 

de gosto de 

1998 

 Leitura e apreciação da Ata da 11ª Reunião Plenária; 
Apresentação de substituto à legislação sobre o valor legal 

de documentos eletrônico, em tramitação no Congresso 

Nacional; 
 Apresentação do documento “Subsídio para a implantação 

de uma política municipal de arquivos: arquivo municipal a 

serviço dos cidadãos”; 
Recomendação do Fórum Nacional de Arquivos do Poder 

Judiciário; 
 Projeto Antares do IBICT, como modelo para a 
implantação do Cadastro Nacional  de Arquivos 

NÃO SIM 

13ª 

Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ 

realizada 

em  25 e 

26 de 

março de 

1999 

 Leitura e apreciação da Ata da 12ª Reunião Plenária; 
Discussão das normas sobre construção e instalação de 

arquivos; 
Avaliação da atuação do CONARQ em seus quatro anos de 

atividades, sua estrutura, funcionamento e legislação 

pertinente; 
Discussão da viabilidade da constituição de Comissões 

Especiais para consolidação de atos regulamentadores da Lei 

de Arquivos; 
Apresentação de sugestões para elaboração do plano de 

trabalho do CONARQ para o ano de 1999. 

NÃO NÃO 

14ª 

Reunião 
Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ 

realizada 

em14 e 15 

de 

dezembro 

de 1995   

 Leitura e apreciação da Ata da 13ª Reunião Plenária; 
Proposta de Resolução sobre sinaléticas técnicas para 
microfilmagem de documentos arquivísticos; 
Instalação do grupo de trabalho  de documentos do 

judiciário; 
Criação da Comissão Especial para elaborar normas 

complementares, para aplicação do Decreto 2.492, de 18 de 

janeiro de 1991; 
Criação de Comissões para examinar, rever, propor e, se for 

o caso, alterações na Lei 8.159, de 1991; 
 Informes gerais.  

NÃO NÃO 
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15ª e 16ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 
do 

CONARQ 

realizadas 

em 6 e 7 de 

dezembro 

de 1999 

 Leitura e apreciação da Ata da 14ª Reunião Plenária; 
  Reapresentação da Resolução sobre sinaléticas técnicas 

para microfilmagem de documentos arquivísticos; 
 Balanço das atividades das Câmaras Técnicas e grupos de 

trabalhos: 
Câmara Técnica de Avaliação de Documentos; 
Câmara Técnica de Capacitação de Recursos Humanos; 
Câmara Técnica de Classificação de Documentos; 
Câmara Técnica de Conservação de Documentos; 
Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos; 
Grupo de Trabalho de Arquivos Municipais; 
Grupo de Trabalho de Arquivos do Poder Judiciário; 
 Criação de Comissões Especiais sobre o Censo de Arquivos 

Brasileiros e sobre arquivos virtuais no Comitê Gestor da 

Internet Brasil; 
 Elaboração de Plano de Trabalho do CONARQ a ser 

desenvolvido a curto e médio prazo, de conformidade com as 

recomendações da Mesa Redonda Nacional de Arquivos; 
Apresentação, discussão e deliberação sobre resoluções 

estabelecendo  normas complementares, para aplicação do 

Decreto 2.492, de 18 de janeiro de 1991; 
Informes gerais. 

NÃO NÃO 

17ª e 18ª  

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 10 e 11 

de outubro 

de 2000 

Leitura e apreciação das Atas das 15ª e 16ª Reuniões 
Plenárias; 
 A jurisdição arquivística: problemas e soluções. 

Regulamentação específica - Arquivo Municipal de Campos 
Informes das Câmaras Técnicas, grupos de trabalhos e 

Comissões Especiais; 
 Política de Segurança da Informação do Poder Executivo 

Federal; 
O GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos na 

Administração Pública Federal e sua implementação; 
Consolidação da legislação produzida no âmbito do 

CONARQ; 
Plano Plurianual do CONARQ: diretrizes e ações. 

NÃO NÃO 

19ª e 20ª  

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 18 e 19 

de 

dezembro 

de 2000 

Política de Governo Eletrônico para o Poder Executivo 

Federal; 
Informes sobre os avanços obtidos em relação à legislação 

sobre o valor legal; 
  Apresentação da Consolidação da legislação 

regulamentadora da Lei  nº 8.159, de 1991, referente aos 

Decretos 1.173, de 19/6/1994; 1.461, de 25/4/1995; 2.182, de 

20/3/1997 e 2.942, de 18/1/1999. 
 

NÃO NÃO 

21ª  e 22ª 
Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 11  e 

12 de 

junho de 

2001 

Apreciação das Atas das 19ª e  20ª Reuniões Plenárias; 
 Informes sobre mandatos de conselheiros; 
Moção aprovada na Assembleia Geral da ABA sobre o 

Departamento de Documentação Histórica do Gabinete 

Pessoal  do Presidente da República; 
 Relato sobre as conclusões da Comissão Especial para 

elaborar o Projeto Censo de Arquivos Brasileiros Públicos e 

Privados; 
Representação formulada pela empresa Store Sistema de 

Armazenagem S/C LTDA; 
 Parecer sobre o anteprojeto que institui a política municipal 

de arquivos públicos e privados e o acesso aos documentos 

públicos municipais na cidade do RJ; 

NÃO NÃO 
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Apresentação do Programa Sociedade da Informação – 

SOCINFO; 
Apresentação das sugestões da Comunidade Arquivística a 

serem incluídas no documento final do Programa SOCINFO, 

sob o título “ Livro Branco”. 

23ª e 24ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 10  e 

11 de 

dezembro 
de 2001 

Apreciação das Atas das 21ª e  22ª Reuniões Plenárias; 
 Reformulação e instalação da Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE) e apresentação das questões 

prioritárias da CTDE; incluindo o PL 3.173C, de 1997, de 

autoria do Senador Sebastião Rocha; 
  Apreciação das alterações introduzidas no Regimento 
Interno do CONARQ, em decorrência da Consolidação da 

legislação regulamentadora da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 

1991; 
Apresentação da versão final do parecer do CONARQ a 

propósito da eliminação de Autos findos (art.1.215 do  

Processo de Código Civil); 
 Análise da Proposta da Associação da Imagem e 

Informação – ABGII, sobre a revogação do parecer da 

Coordenação do Sistema Tributário da Receita Federal CST nº 

21/80, que trata da microfilmagem de documentos e da 

possibilidade da destruição de originais de interesse da 

fiscalização de tributos federais; 
 Análise e discussão da legislação sobre microfilmagem, 

Portaria  MJ nº 17, de 30/03/2001; 
 Apresentação e discussão  visando a aprovação do projeto 

do Curso à Distância de Capacitação em Organização de 

Arquivos; 
 Apresentação e discussão de estratégias para a 

implementação do Sistema Nacional de Arquivos; 
 Informes gerais.   

NÃO NÃO 

25ª 

Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ, 

realizada 

em 02 de 

julho de 

2002 

Apreciação das Atas das 23ª e  24ª Reuniões Plenárias; 
Alterações das Resoluções do CONARQ em decorrência do 

Decreto 4.073, de 202; 
 Proposta de  Constituição da Câmara Técnica de Gestão de 
Documentos, fundindo as Câmaras Técnicas de Avaliação e 

de Classificação de Documentos; 
Proposta de criação das seguintes câmaras setoriais: 
- sobre arquivos do Poder Judiciário, em substituição ao grupo 

de trabalho, criado pela Portaria nº 31, de 28/04/1999; 
- sobre arquivos médicos, em substituição ao grupo de 

trabalho, criado pela Portaria nº  50, de  09/04/2001; 
- sobre arquivos municipais;  
- sobre arquivos privados – visando estabelecer diretrizes e 

estratégias para a sua identificação, criação e/ou modernização 

com vistas a sua declaração como de interesse público e 

social; 
-sobre arquivos de empresas privatizadas ou em processo de 

privatização. 

NÃO  SIM 

26ª 

Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ 

realizada 

em 03 de 

julho de 

2002 

 Proposta sobre avaliação e guarda de prontuário de 

pacientes; 
Proposta de Resolução recomendando diretrizes para 

orientações dos centros de documentação de universidades e 

instituição similares; 
Alteração da Resolução nº 6 sobre terceirização de serviços 

arquivísticos; 
 Edição de resolução para a guarda temporária de arquivos 

públicos;  

NÃO  NÃO 
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27ª  e 28ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizada 

em 23 de 
novembro 

de 2002 

Apreciação das Atas das 25ª e 26ª Reuniões Plenárias; 
Apresentação do Relatório do CONARQ 1994-2002; 
Relato sobre as atividades da Câmara Técnica de 

Conservação de Documentos; 
Relato sobre as atividades da Câmara Técnica de 

Normalização  da Descrição Arquivística; 
Relato sobre as atividades da Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos; 
 Apresentação de novas propostas de projetos de lei sobre 

autos findos, face ao parecer da Subchefia para Assuntos 
Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República; 
 Criação da Câmara Técnica de Gestão e Comissão Especial 

para elaborar estudos referente à proposição de linhas de 

financiamento com vistas à criação de arquivos e  ou 

modernização de arquivo municipais. 

NÃO  SIM 

29ª 

Reunião 

Plenária 

Ordinária 

do 

CONARQ, 
realizada 

em 19 e 20 

de maio de 

2003  

Apreciação das Atas das 27ª e 28ª Reuniões Plenárias; 
 Instalação da Câmara Setorial sobre Arquivos do Poder 

Judiciário, Arquivos Médicos, Arquivos Municipais, Arquivos 

Privados, sobre Arquivos de Empresas Privatizadas ou em 

Processo de Privatização e Comissão Especial para 

Proposição de Linhas de financiamento para arquivos 

públicos; 
 SIGA; 
Apresentação da Nota da SAJ nº 268/03 sobre pro do art. 

1.215 da Lei 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil); 
Apresentação do parecer elaborado pela CSAJ sobre a Nota 

da SAJ nº 268/03 sobre pro do art. 1.215 da Lei 5.869, de 

1973 (Código de Processo Civil). 

NÃO  SIM 

30ª 

Reunião 

Plenária 
Ordinária 

do 

CONARQ 

realizada 

em 20 de 

maio de 

2003 

Apresentação da Nota da SAJ nº 140/03 acerca do Decreto 

4.553, de 27/12/2002, que dispõe sobre a salvaguarda de 

dados, informações, documentos e materiais sigilosos de 

interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da 

Administração Pública Federal, e dá outras providências.  
 Apresentação dos estudos realizados por especialista do 

CONARQ, do Arquivo Nacional, do Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil da 

Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV) a propósito do 

Decreto 4.553, de 27/12/2002, e sua aplicabilidade; 
 Minuta de resolução reformulando a Resolução nº 11, de 7 

de dezembro de 1999; 
 Minuta de resolução reformulando a Resolução nº 12, de 7 

de dezembro de 1999; 
 Proposta de criação da Câmara Setorial de Arquitetura e 

Urbanismo; 
 Proposta de criação do Boletim do CONARQ; 
 Proposta  para a declaração de interesse público e social os 

arquivos da Brahma e Hugo Daros. 

NÃO  NÃO 

Reuniões Plenárias Ordinárias do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 
31ª à 40ª Reunião 

Reunião Temas das Pautas das reuniões plenárias do CONARQ 

A PNA: 

conceito, 

princípios e 

objetivos 

constou da 

agenda da 

reunião? 

A 

temática 

dos 

arquivos 

municipai

s constou 

da agenda 

da 

reunião? 
31ª  e 32ª 

Reuniões 

Apresentação e discussão do projeto de lei sobre autos findos; 
NÃO  NÃO 



374 

 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ, 

realizadas 

em 2 e 3 de 

dezembro 

de 2003 

Apresentação e discussão da Carta de Preservação e da 

Estrutura dos Requisitos de Documentos Eletrônicos 
Apresentação da Subclasse 080  no Código de Classificação; 
Apresentação e discussão sobre terminologia arquivística;  
Discussão sobre o PL 219/2003, de autoria  o Deputado 

Reginaldo Lopes que propõe regulamentar XXXIII, do art. 5º da 

CF, de 1988; 
 Apresentação e discussão sobre os seguintes Decretos: 
_  PDL 11/2003 que susta a aplicação do Decreto 4.553, de 

27/12/2002 e PL que acrescenta artigo `Lei  8.159, de autoria da 
Deputada Alice Portugal 
_ Decreto 4.850 de 21/10/2003 que instituiu a Comissão 

Interministerial com a finalidade de obter informações que 

levem à localização dos restos mortais de participante da 

Guerrilha do Araguaia. 

33ª e 34ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 
realizadas 

em 05 e 06 

de julho de 

2004   

Apreciação das Atas das  31ª e  32ª Reuniões Plenárias; 
  Apresentação e discussão do texto Recomendações para a 

produção e o armazenamento de documentos públicos,  
 Avaliação dos pareceres da Comissão Técnica de Avaliação 

de acervos privados de interesse público e social sobre as 

propostas encaminhadas ao CONARQ para declaração de 

arquivos privados de interesse público e social. 
 Propostas de declaração de interesse público e social do 
acervo de Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, sob a guarda 

do Centro de Cidadania Barbosa Lima Sobrinho, da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.  
 Acervo da Brahma –ANBEV,  
 Arquivo de Hugo Daros  
 Apresentação de propostas de alteração das Resoluções Nº 

1.638 e 1.639, do Conselho Federal de Medicina-CFM, que 

tratam da avaliação de prontuários médicos e aprova Normas 

Técnicas para o Uso de Sistemas Informatizados para a Guarda 

e Manuseio do Prontuário Médico.   
 Proposta de realização do Censo dos Arquivos Médicos 
Brasileiros, elaborado pela Câmara Setorial sobre Arquivos 

Médicos, em conjunto com o Censo de Arquivos Brasileiros 
 Apresentação da versão final da Carta para a Preservação do 

Patrimônio Arquivístico Digital; 
Apresentação de discussão da Resolução, que dispõe sobre a 

inserção dos documentos digitais em programas de gestão 

arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes 

do Sistema Nacional de Arquivos 
 Proposta de realização de um Cadastro Nacional de Agentes 

Detentores de Arquivos Privados. Projeto Piloto; Município do 

Rio de Janeiro (RJ). 
 Decisão sobre o encaminhamento do projeto de lei, que 
dispõe sobre a avaliação e destinação de autos judiciais findos e 

demais documentos produzidos e recebidos pelo Poder 

Judiciário e revoga o art. 1.215 da Lei nº5.869, de 11 de janeiro 

de 1973, do Código de Processo Civil, dispositivo cuja vigência 

foi suspensa pela Lei nº6.246, de 7 de outubro de 1975 
 Informações e comunicações gerais 

NÃO  NÃO 

35ª e 36ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 
realizada 

em 06 e 07 

Terminologia Arquivística.  Propostas de declaração de 

arquivos privados de interesse público e social - apresentação de 

parecer sobre os acervos da  AMBEV - cervejarias Brahma e 

Antártica 
 proposta da Associação Brasileira de Educação – ABE. 

parecer sobre o arquivo Hugo Daros; 
 

NÃO  NÃO 
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de 

dezembro 

de 2004   

Formulário para Levantamento do Cadastro de Arquivos 

Privados; 
Glossário de Documentos Arquivísticos Digitais 
 Relato dos trabalhos Câmara Técnica de Capacitação de 

Recursos Humanos. 

 

37ª e 38ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizada 

em 04 e 05 

de julho de 

2005   

Apresentação das Atas das 35ª e 36ª Reuniões Plenárias 

Ordinárias; 
Apresentação dos resultados da Consulta pública sobre a 
Terminologia arquivística e minuta de resolução 

recomendando a terminologia arquivística; 
Avaliação da legislação sobre acesso a documentos sigiloso – 

Lei 11.111, de 5 de maio de 2005; 
Minuta de projeto de lei sobre o art. 1.215 do Código de 

Processo Civil; 
Parecer sobre guarda de prontuário por cessão de atividades 

médicas; 
Resolução nº 22 sobre avaliação de documentos médios; 
 de Apresentação e apreciação do parecer  relativo ao 

reconhecimento dos Arquivos privados da Bhrama e sobre o 
acervo Hugo Daros 
 

NÃO  NÃO 

39ª e 40ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ, 

realizadas 

em 5 e 6 de 

dezembro 
de 2005 

Apresentação e aprovação das atas das 37ª e 38ª Reuniões. 
Apresentação da Norma Brasileira de Descrição Arquivística 

– NOBRADE; 
Apresentação e apreciação do parecer como de interesse 

público e social  acervo arquivístico TEMPO GLAUBER 
Informações sobre proposição do Ministério Público do 

Estado de São Paulo para declarar de interesse público e social 

o acervo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo- 

IHGSP. 
Apresentação, discussão e aprovação da minuta de Resolução, 

que estabelece diretrizes para a transferência ou recolhimento 
de acervos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas 

públicas. 
Apresentação de glossário de termos de documentos 

eletrônicos. 
Requisitos para sistemas eletrônicos de gestão de documentos; 
Parecer da Câmara Setorial sobre Arquivos Médicos, sobre 

guarda e destinação de prontuários médicos, por cessão de 

atividades: instituições públicas e privadas. 
Avaliação e Recomendações do I Encontro de Arquivos 

Médicos; 
Apresentação, discussão e aprovação do novo texto da 
publicação Subsídios para a  implantação de uma política 

municipal de arquivos. 
Apresentação, discussão e aprovação de parecer sobre a 

competência da guarda e acesso de documentos arquivísticos 

públicos,  
VI Congresso de Arquivologia do Mercosul: 
 Workshop O papel dos arquivos municipais no 

fortalecimento do Sistema Nacional de Arquivos: Relato de 

experiências dos Arquivos Estaduais de São Paulo, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e dos Arquivos Municipais  de 

Curitiba e de Campos. 
Reunião de Diretores de Arquivos Estaduais.  
Criação do 10º Curso Superior de Arquivologia, no Centro 

Universitário Assunção – UNIFAI, São Paulo; 
 

NÃO SIM 
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Reuniões Plenárias Ordinárias do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 
41ª à 50ª Reunião 

Reunião Temas das Pautas das reuniões plenárias do CONARQ 

A PNA: 

conceito, 

princípios e 

objetivos 

constou da 

agenda da 

reunião? 

A 

temática 

dos 

arquivos 

municipai

s constou 

da agenda 

da 

reunião? 

41ª e 42ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ, 

realizadas 

em  31 de 
julho e 1º 

de agosto 

de de 2006 

Leitura, apreciação e deliberação sobre as atas das 39ª e 40ª 

Reuniões do CONARQ; 
Apresentação do e-Arq, Modelo de Requisitos para Sistemas 

Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos; 
 Discussão e deliberação sobre o texto do e-Arq, que será 

colocado em Consulta Pública; 
 Reapresentação do texto consolidado da Resolução que 
estabelece diretrizes para a transferência ou recolhimento de 

acervos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas 

públicas; 
Apresentação da Resolução nº 23, de 16 de junho de 2006, 

sobre a adoção do Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística; 
 Proposta de criação de uma Câmara Setorial sobre Arquivos 

Estaduais, em substituição ao Fórum Nacional de Diretores de 

Arquivos Estaduais; 
Apresentação sobre a origem, objetivos e informações gerais 

sobre a Norma Brasileira de Descrição Arquivística - 
NOBRADE 1;  
Relato sobre as Oficinas  NOBRADE, realizadas de dezembro 

de 2005 a maio de 2006, no Distrito Federal e nas cidades do Rio 

de Janeiro, São Paulo, Recife, Florianópolis, Belém, Londrina e 

Santa Maria; 
Discussão e deliberação sobre o texto consolidado da 

NOBRADE; 
 Reapresentação do Parecer consolidado sobre a guarda e 

destinação de prontuários médicos, em caso de encerramento das 

atividades de uma instituição de saúde, em resposta à consulta do 

Conselho Federal de Medicina; 
Moções e recomendações do I Encontro de Arquivos Médicos; 
Consulta da Faculdade de Medicina de Santo André sobre a 

digitalização de documentos do SUS. 

NÃO NÃO 

43ª e 44ª  

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizada 

em  4 e 5 

de 

dezembro 
de 2006 

Leitura, apreciação e deliberação sobre as atas das 41ª e 42ª 

Reuniões do CONARQ; 
Apresentação do INTERPARES 1 e 2, seus desdobramentos e 

criação do INTERPARES / Brasil; 
Apresentação e deliberação sobre a versão final do e-ARQ, 

consolidando as sugestões apresentadas na Consulta Pública; 
Relato sobre as Oficinas e-ARQ; 
 Resolução nº 24, que estabelece diretrizes para a transferência 

e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para 

instituições arquivísticas públicas. 

NÃO NÃO 
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Apresentação e análise de proposta da nova regulamentação do 

Capítulo V da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e da Lei nº 

11.111, de 5 de maio de 2005, que tratam do acesso e do sigilo 

dos documentos públicos. 
Apresentação e análise do Parecer da Comissão Técnica de 

Avaliação, referente ao reconhecimento do acervo da Atlântida 

Cinematográfica como de interesse público e social;  
Relato sobre as Oficinas NOBRADE, por Vitor Manoel 

Marques da Fonseca. 

45ª e 46ª 
Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 5 e 6 de 

setembro 

de 2007 

Apresentação, apreciação e discussão das propostas 

apresentadas na reunião dos Diretores de Arquivos Estaduais 
Publicações do CONARQ: discussão sobre as estratégias de 

elaboração e divisão de tarefas -  Câmaras Técnicas e Setoriais 
Leitura, apreciação e deliberação sobre as atas das 43ª e 44ª 

Reuniões do CONARQ; 
Apresentação, apreciação e deliberação sobre Minuta de 

Resolução que estabelece diretrizes básicas a serem adotadas nos 

arquivos do Poder Judiciário; 
Apresentação, apreciação e deliberação sobre Minuta de 

Resolução que estabelece a obrigatoriedade do Poder Público de 

prover a gestão dos documentos – arquivos estaduais e 

municipais. 

NÃO SIM 

47ª e 48ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 1º de 

abril de 

2008 

Leitura, apreciação e deliberação sobre as atas das 45ª e 46ª 

Reuniões Plenárias; 
Apresentação e apreciação e deliberação sobre a Minuta de 

Resolução que estabelece diretrizes básicas a serem adotadas nos 

arquivos do Poder Judiciário;  
Apresentação, apreciação e deliberação da Minuta de 

Resolução que estabelece a obrigatoriedade do Poder Público de 

prover a gestão dos documentos – estados e municípios; 
Apresentação e análise do Parecer da Comissão Técnica de 

Avaliação, referente ao reconhecimento como de interesse 

público e social dos seguintes acervos: Oscar Niemeyer, Darcy 

Ribeiro e Mário Covas; 
Apresentação do plano de trabalho das Câmaras Técnicas e 
Setoriais para o ano de 2008; 
Apresentação e discussão dos Metadados, texto que integra a 

Parte II do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados 

de Gestão Arquivística De Documentos - e-ARQ Brasil. 

NÃO SIM 

Reuniões Plenárias Ordinárias do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 
49ª à 60ª Reunião 

49ª, 50ª, 51 

e 52ª  

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 
do 

CONARQ 

realizadas 

em 10. 11 

e 12 de 

dezembro  

de 2008 

Leitura, apreciação e deliberação sobre as atas das 47ª e 48ª 

Reuniões Plenárias do CONARQ. 
Apresentação e análise do Parecer da Comissão Técnica de 

Avaliação, referente ao reconhecimento como de interesse 

público e social dos seguintes acervos: Oscar Niemeyer e Mário 

Covas 
Proposta de reconhecimento como de interesse público e social 

do acervo de César Lattes; 
Reformulação da Resolução do CONARQ nº 6, de 15 de maio 

de 1997, sobre a terceirização de serviços arquivísticos públicos,  
Minuta de Resolução sobre a criação do Informativo do 

CONARQ; 
Repercussão da Resolução nº 27 que dispõe sobre o dever do 

Poder Público, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, de criar e manter Arquivos Públicos, na sua 

específica esfera de competência, para promover a gestão, a 

guarda e a preservação de documentos arquivísticos e a 

disseminação das informações neles contidas; 

NÃO SIM 
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Apresentação, para aprovação, do projeto de lei de arquivos a 

ser utilizado pelas prefeituras, como um modelo para a 

implantação da política municipal de arquivos públicos e 

privados; 
Estratégias a serem desenvolvidas pelo CONARQ para criação 

ou reorganização de Arquivos Municipais 
Apresentação e balanço parcial da pesquisa do CONARQ para 

conhecer a realidade dos Arquivos Públicos Estaduais e 

Municipais do Brasil 
Continuação da apresentação, para aprovação, do projeto de lei 
de arquivos a ser utilizado pelas prefeituras, como um modelo 

para a implantação da política municipal de arquivos públicos e 

privados; 
Apresentação das Estratégias a serem desenvolvidas pelo 

CONARQ para criação ou reorganização de Arquivos 

Municipais. 
Metadados – Apresentação da versão final do texto que integra 

a Parte II do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados 

de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil 
Apresentação de estudos sobre padrões de digitalização de 

documentos gráficos, fotografias e negativos fotográficos com 

qualidade arquivística,  
Assinatura do Termo de Cooperação entre o Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ e o Conselho Nacional de Arquivos – 

CONARQ  
Lançamento do Programa Nacional de Gestão Documental e 

Memória do Poder Judiciário – PRONAME 
Palestra do Secretário-Geral do CNJ, Juiz Alvaro Ciarlini, 

sobre o tema “A Gestão Documental como Estratégia de 

Aprimoramento da Administração Judiciária”. 

53ª e 54ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 
em 20 e 21 

de maio de 

2009 

Leitura, apreciação e deliberação sobre as atas das 49ª, 50ª 51ª 

e 52ª Reuniões Plenárias;. 
Apresentação de minuta de Resolução sobre padrões de 

digitalização de documentos gráficos, fotografias e negativos 
fotográficos com qualidade arquivística.  
Apresentação da proposta de reconhecimento  como de 

interesse  público  e social do acervo César Lattes, Informações 

sobre o resultado do reexame do Acervo Mário Covas 

apresentado na 49ª Reunião Plenário do CONARQ. 
Apresentação do parecer elaborado pela Comissão Especial 

criada pelo presidente do CONARQ ad referendum deste 

Conselho sobre o Projeto de Lei que  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, encaminhado 

à Casa Civil da Presidência da  República, contendo subsídios 

para o aperfeiçoamento do referido Projeto de Lei de acesso à 
informação;  
Proposta de retificação da Resolução nº 26, que estabelece 

diretrizes básicas de gestão documental a serem adotadas nos 

arquivos do Poder Judiciário, com a inserção do Conselho 

Nacional de Justiça. 
Proposta de alteração do artigo 2º da Resolução nº 27, de 16 de 

junho de 2008 
Apresentação de proposta de ações estratégicas da Câmara 

Setorial sobre Arquivos Médicos para implantação de programas 

de gestão de documentos em instituições da área de saúde 
Política Municipal de Arquivos 
Cartilha de Arquivos Municipais  

NÃO SIM 
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Campanha de Sensibilização do CONARQ para criação ou 

organização de Arquivos Públicos Municipais, em decorrência 

da Resolução nº 27 do CONARQ: 
Relato sobre a 41ª Reunião das Imprensas Oficiais, organizada 

pela Associação Brasileira de Imprensas Oficiais – ABIO, 

realizada em Belo Horizonte (MG), no dia 27 de março de 2009. 
Relato sobre reunião do presidente do CONARQ, Jaime 

Antunes da Silva com Dr. Haroldo Zager Faria Tinoco, diretor-

presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro,  
Participação da UNESCO na Campanha de Sensibilização do 
CONARQ (Dr. Guilherme Canela), de conformidade com as 

estratégias e cronograma estabelecidos pelas duas instituições. 
Articulação com o Ministério Público Federal, Associação de 

Magistrados, Associação de Tribunais de Contas – ATRICON, 

Associação Brasileira de Municípios – ABM e outras, para 

examinar a viabilidade de sua adesão à Campanha de  

Sensibilização do CONARQ; 
 Proposta de Programa das comemorações do 15º aniversário 

de instalação do CONARQ  

55ª  e 56ª  

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizada 

em 15 e 16 

de 

dezembro 
2009 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 53ª e 54ª Reuniões 

Plenárias; 
Metadados – Apresentação da versão final do texto que integra 

a Parte II do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados 
de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil; 
Apresentação da versão final sobre padrões de digitalização de 

documentos gráficos, fotografias e negativos fotográficos com 

qualidade arquivística.  
Avaliação da Proposta de criação da Câmara Setorial sobre 

documentos audiovisuais, iconográficos e sonoros. 
Apresentação e análise do Parecer da Comissão Técnica de 

Avaliação, referente ao reconhecimento como de interesse 

público e social dos seguintes acervos: César Lattes e Abdias 

Nascimento  
Discussão sobre a Resolução nº 26, que estabelece diretrizes 
básicas de gestão documental a serem adotadas nos arquivos do 

Poder Judiciário, com a inserção do Conselho Nacional de 

Justiça. 

Proposta de reformulação da Resolução do CONARQ nº 6, de 

15 de maio de 1997, sobre a terceirização de serviços 

arquivísticos públicos.  

NÃO SIM 

57ª  e 58ª  

Reuniões 

Plenárias 
Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizada 

em 18 e 19 

de agosto 

2010  

Apreciação e deliberação sobre as atas das 55ª e 56ª Reuniões 

Plenárias; 
Digitalização Registrada em Cartório: Implicações legais, 

técnicas e administrativas; 
Considerações sobre o PLS 146/2007, PLC 11/2007, PLC 

023/2010 em tramitação no Congresso Nacional - apresentação e 

solicitação de sugestões sobre o posicionamento do CONARQ 
Esclarecimentos sobre o Projeto de Lei que reforma a Lei de 

Direito Autoral: aspectos legais, sociais e culturais e seu impacto 

nos arquivos públicos. 
esclarecimentos sobre a reforma do Código de Processo Civil 

– CPC (documentos eletrônicos) 
Esclarecimentos sobre a proposição do Governo Federal que 

estabelece o Marco Civil da Internet no Brasil e suas implicações 

para os arquivos públicos. 
Proposta de decreto visando à adoção de política de acesso 

universal e comum aos arquivos integrantes da Rede Nacional de 

Cooperação e Informações Arquivísticas – Memórias Reveladas; 

NÃO SIM 
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Discussão sobre o art. 967 do Projeto de Lei do Senado nº 166, 

de 2010, que reforma o Código de Processo Civil - (CPC) e 

apresentação de sugestões sobre o assunto. 
Análise e discussão de uma nova proposta de Projeto de Lei 

para Gestão de Documentos do Poder Judiciário a ser 

encaminhada ao Congresso Nacional; 
Apresentação e análise do Parecer da Comissão Técnica de 

Avaliação, referente ao reconhecimento como de interesse 

público e social do acervo do Físico César Lattes e do educador 

Paulo Freire; 
Discussão sobre os mecanismos a serem adotados pelo 

CONARQ para divulgar  quais os  acervos já foram declarados  

de interesse público e social pelo Conselho, bem como os acervos 

previstos nos incisos I, II e III do § 2º do art. 22 do Decreto nº 

4.073, de 3 de janeiro de 2002.  
Recomendações para salvaguarda de acervos documentais que 

sofreram sinistros causados por água 
Apresentação de proposta de Nota Técnica sobre a utilização 

de papel reciclado 
Proposta de reformulação da Resolução do CONARQ nº 6, de 

15 de maio de 1997, sobre a terceirização de serviços 

arquivísticos públicos. 
Informes Gerais: 

59ª e 60ª 

Reuniões 
Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizada 

em 7 e 8 de 

dezembro 

2010 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 57ª e 58ª Reuniões 

Plenárias; Apresentação e análise do Parecer da Comissão 

Técnica de Avaliação, referente ao reconhecimento como de 

interesse público e social do acervo do educador Paulo Freire; 
Apresentação e análise do Parecer da Comissão Técnica de 

Avaliação, referente ao reconhecimento como de interesse 

público e social do acervo do Acervo da Cúria Diocesana de 

Nova Iguaçu; 
Recomendações para salvaguarda de acervos documentais que 

sofreram sinistros causados por água; 
Apresentação de parecer do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas - IPT sobre o uso de papel reciclado; 
Discussão sobre as ações do CONARQ com vistas à 

preservação e acesso as informações públicas 
Proposta de Recomendação à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com 

vistas ao desenvolvimento de mecanismos de indução para a 

implantação de cursos de Mestrado em Arquivologia; 
Apresentação para discussão, análise e deliberação do Projeto 

de Ensino à distância – CONARQ em ação em convênio com a 

Universidade Federal da Bahia – UFBA; 
Criação de Comissão Especial para Gestão Documental do 

Foro Extrajudicial; 
Apresentação dos Planos de Trabalho da Câmara Técnica e 

Setoriais ; 
Apresentação e deliberação sobre o Plano de trabalho do 

CONARQ para o ano de 2011 
Informes Gerais 

NÃO SIM 

Reuniões Plenárias Ordinárias do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 
61 à 70ª Reunião  

 

61ª e 62ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 
realizadas 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 59ª e 60ª Reuniões 

Plenárias; 
Apreciação do Projeto de realização da 1ª Conferência 

Nacional de Arquivos - Apresentação e objetivos, estratégias e 

cronograma; 
Apresentação e análise do Parecer da Comissão Técnica de 
Avaliação, referente ao reconhecimento como de interesse 

NÃO NÃO 
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em 12 e 13 

de julho 

2011 

público e social do acervo do educador Paulo Freire e do Acervo 

da Cúria Diocesana de Nova Iguaçu; 
Proposta de criação de uma Câmara Setorial de Paleografia; 
Proposta de atualização do Código de Classificação e Tabela 

de Temporalidade e Destinação de Documentos para a 

Administração Pública: Atividades-Meio - Resolução nº 14, de 

24 de outubro de 2001, do CONARQ 
Minuta de Projeto de Lei sobre avaliação e destinação de autos 

judiciais e demais documentos produzidos e recebidos pelo 

Poder Judiciário 
Recomendações para salvaguarda de acervos documentais que 

sofreram sinistros causados por água 
Recomendações quanto ao uso do papel reciclado 
Informes 

63ª e 64ª 

Reuniões 
Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 17 e 18 

de 

novembro 

2011 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 61ª e 62ª Reuniões 

Plenárias; 
Relato sobre a atuação das Câmaras Técnicas do CONARQ - 

ações 2011 e Plano de trabalho para 2012; 
Ponto de situação da Câmara Técnica de Gestão de 

Documentos; 
1ª Conferência Nacional de Arquivos – CNARQ; 
Proposta de alteração do artigo 3º do Decreto nº 4.073; 
Apresentação, aplicação e uso do softwarwe ICA-AtoM ; 
Rede Nacional de Cooperação e Informações Arquivísticas; 
Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística;  
Arquivos Municipais: Cartilha Criação e Desenvolvimento de 

Arquivos Públicos Municipais: A democratização do acesso à 

informação; 
 Proposta de criação de um Fundo de Incentivo à criação de 

Arquivos Municipais; 
 Discussão sobre a Recomendação n. 37 do CNJ, de 15 de 

agosto de 2011, que recomenda aos Tribunais a observância das 

normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão 

Documental e Memória do Poder Judiciário – PRONAME e de 
seus instrumentos; 
 PLC 41 – Alcance sobre os serviços públicos arquivísticos; 
- Comitê Interministerial Governo Aberto – CIGA; 
Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001.  

NÃO  SIM 

 

65ª e 66ª 

Reuniões 
Plenárias 

Ordinárias do 

CONARQ 

realizadas em 

6 e 7 de 

março de 

2012 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 63ª e 64ª Reuniões 

Plenárias; 
Recomendação para a salvaguarda de acervos arquivísticos 

danificados por água; 
Minuta de Resolução nº 34 que dispõe sobre a adoção de 

Recomendação para a salvaguarda de acervos arquivísticos 

danificados por água; 
Digitalização Registrada em Cartório; 
Reformulação da Resolução nº 06, de 15/5/97, sobre a 
terceirização de serviços arquivísticos públicos;  
Revisão e aperfeiçoamento de Instrumentos  técnicos do 

CONARQ;  
Avaliação sobre o Programa Nacional de Gestão Documental 

e Memória do Poder Judiciário - PRONAME; 
Reformulação das Câmaras Técnicas e Setoriais do 

CONARQ;  
Plano de Trabalho das Câmaras Técnicas e Setoriais do 

CONARQ para o ano de 2012; 
 Discussão e avaliação das propostas e moções aprovadas  na 

Plenária Final da 1ª Conferência Nacional de Arquivos  – 
realizada de 15 a 17 de dezembro de 2011 na cidade de Brasília; 
Eixo I – Regime Jurídico dos Arquivos no Brasil  

NÃO  SIM 
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Eixo II – Administração Pública e a Gestão dos Arquivos  
Eixo III – Políticas Públicas Arquivísticas 
Eixo IV – Acesso aos Arquivos, Informação e Cidadania 
Eixo V – Arquivos Privados 
Eixo VI – Educação, Pesquisa e Recursos Humanos para os 

Arquivos.  

67ª e 68ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias do 

CONARQ 

realizadas em 

04 e 05 de 

dezembro de 

2012 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 65ª e 66ª Reuniões 

Plenárias; 
Fórum Nacional de Arquivos Públicos Estaduais; 
Câmara Técnica de Paleografia e Diplomática – CTPADI- 

Revisão das normas de paleografia e diplomática; 
II Congresso de Paleografia e diplomática; 
Apresentação e discussão de Minuta Recomendações para 

tratamento e preservação de acervos audiovisuais, iconográficos 

e sonoros. 
Apresentação e discussão de Minuta Glossário de 

Terminologia da CTDAIS (documentos audiovisuais, 

iconográficos e sonoros)  
Minuta de Resolução revisando a Resolução nº 14, de 24 de 

outubro de 2001; 
Programa Memória do Mundo pelo Comitê Nacional do Brasil 

e pelo Comitê Regional para a América Latina e o Caribe do 

Programa Memória do Mundo da Unesco; 
Apresentação e discussão de Minuta de Resolução sobre 

diretrizes quanto às limitações na terceirização de serviços 

arquivísticos públicos; 
Parecer Declaração de Interesse Público e Social do acervo 

privado do Ecologista Augusto Ruschi, do acervo privado do 

SINDBANCÁRIOS, do acervo privado da Associação Cultural 

Cachuera; 
Apresentação e discussão de Minuta sobre diretrizes para 

gestão de e-mails. 
Apresentação e discussão de Minuta de resolução sobre 

autenticidade de documentos arquivísticos; 
Fórum Nacional de Arquivos Públicos Estaduais; 
Proposta de criação da Câmara Setorial de Arquivos Públicos 

Estaduais; 
Proposta de evento Técnico do CONARQ 2013; 
Campanha 2013 – arquivos municipais; 
Denúncias sobre as instalações do Arquivo Público do Pará; 
Denúncias sobre as instalações do Arquivo Público da Bahia; 
Denúncias sobre eliminação de documentos da Prefeitura do 

Balneário Camboriú ; 
Digitalização Registrada em Cartório; 
Revisão e aperfeiçoamento de Instrumentos  técnicos do 

CONARQ;  
Avaliação sobre o Programa Nacional de Gestão Documental 

e Memória do Poder Judiciário - PRONAME; 
Reformulação das Câmaras Técnicas e Setoriais do 

CONARQ. 

NÃO  SIM 

 

69ª e 70ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 25 e 26 
de junho de 

2013 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 67ª e 68ª Reuniões 

Plenárias;  
Minuta de Resolução do CONARQ recomendando os  

manuais Diretrizes do Produtor - Elaboração e Manutenção de 

Materiais Digitais: Diretrizes Para Indivíduos e Diretrizes do 

Preservador - A Preservação de Documentos Arquivísticos 

digitais: Diretrizes para Organizações; 
Apresentação de Pareceres sobre a propositura quanto à 
Declaração de Interesse Público e Social dos acervos privados 

da Central Única dos Trabalhadores – CUT Nacional,  acervo 

NÃO  SIM 
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privado de Moysés Weltman e da Associação Cultural 

Cachuera. Relator: Jayme Spinelli; 
Papel reciclado - Considerações sobre o uso do papel reciclado 

na produção de documentos arquivísticos; 
Termo de Cooperação ABRAMPA CONARQ; 
Minuta de Resolução que dispõe sobre o acervo arquivístico 

sob a guarda dos serviços notariais e de registro; 
Campanha pela criação de arquivos públicos municipais; 
Revisão dos critérios de escolha dos representantes das 

instituições mantenedoras de curso superior de arquivologia; 
Revisão dos critérios de escolha dos representantes de 

associações de arquivistas;  
Recomendações para tratamento e preservação de acervos 

audiovisuais, iconográficos e sonoros - Minuta de Resolução; 
Minutas de Projeto de Lei que altera dispositivos da Lei nº 

8.159, de 08 de janeiro de 1991, e do Decreto nº 4.073, de 3 de 

janeiro de 2002; 
I Simpósio Nacional sobre Gestão, Preservação e Acesso aos 

Documentos Arquivísticos – I SINGPAD; 
Denúncia Prefeitura Balneário Camboriú. 

 

Reuniões Plenárias Ordinárias do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 
71ª à 80  Reunião 

 

71ª e 72ª 
Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 13 e 14 

de agosto de 

2013 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 69ª e 70ª Reuniões 
Plenárias; 
Apreciação e debate minutas de Projeto de Lei que altera 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, e do 

Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002;  
Recomendações para tratamento e preservação de acervos 

audiovisuais, iconográficos e sonoros. 
Glossário de Terminologia CTDAIS. 

SIM NÃO 

 

73ª, 74ª e 

75ª 

Reuniões 
Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 3, 4 e 5 

de 

dezembro 

de 2013 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 71ª e 72ª Reuniões 

Plenárias; 
Debate e análise - Minutas de Projeto de Lei que altera 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, com as 

sugestões provenientes da consulta pública; 
Proposta de decreto que altera dispositivos Decreto nº 4.073 - 

Debate e análise; 
Diretrizes para a implementação de Repositórios Digitais 

Confiáveis de Documentos Arquivísticos;  
Apresentação do portal de monitoramento do e-ARQ Brasil. 

SIM NÃO 

 

76ª e 77ª 
Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 19 e 20 

de março de 

2014 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 73ª, 74ª e 75ª 

Reuniões Plenárias; 
Análise da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério 

da Justiça (SAL/MJ) sobre a proposta de Projeto de Lei que 
altera a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 
Projeto de Lei que altera a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991; 
Apresentação Campanha 2014 pela criação de arquivos 

públicos municipais 
Apresentação da cartilha Criação e desenvolvimento de 

arquivos públicos municipais: transparência e acesso à 

informação para o exercício da cidadania; 
Recomendações para tratamento e preservação de acervos 

audiovisuais, iconográficos e sonoros; 
Glossário de Terminologia CTDAIS; 

NÃO  SIM 
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Apresentação e análise do Parecer da Comissão Técnica de 

Avaliação, referente ao reconhecimento como de interesse 

público e social dos seguintes acervos privados: Associação 

Cultural Cachuera e Cineasta Isaac Rozemberg (informe); 
Diretrizes para a implementação de Repositórios Digitais 

Confiáveis de Documentos Arquivísticos e minuta de resolução;  
Apresentação do portal de monitoramento do e-ARQ Brasil 
nº 37 e nº 46 do CNJ – Questionamentos ANPHU; 
Papel reciclado - Considerações sobre o uso do papel reciclado 

na produção de documentos arquivísticos; 
Digitalização Registrada em Cartório, Microfilmagem 

híbrida/eletrônica; 
Ponto de situação das Câmaras técnicas e setoriais do 

CONARQ. 

78ª e 79ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

25 e 26 de 

novembro 

de 2014 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 76ª e 77ª Reuniões 

Plenárias;  
Revisão do Regimento Interno do CONARQ; 
Proposta de realização da II Conferência Nacional de 

Arquivos para o 2º semestre de 2015; 
Avaliação da pertinência de um estudo da legislação que 

contemple a documentação das Coordenações universitárias 

(particulares e públicas); 
Arquivos Públicos Municipais; 
Campanha 2014 pela criação de arquivos públicos municipais; 
Diagnóstico dos Arquivos Públicos Municipais da Bahia e 

diagnóstico dos Arquivos Públicos Estaduais; 
Recomendações nº 37 e nº 46 do CNJ; 
Apresentação e análise do Parecer da Comissão Técnica de 

Avaliação, referente ao reconhecimento como de interesse 

público e social dos seguintes acervos privados: Cineasta Isaac 

Rozemberg e Dom Lucas Moreira Neves; 
Microfilmagem eletrônica e digitalização Registrada em 

Cartório; 
Proposta de alteração da Resolução do CONARQ Nº 7, de 20 
de maio de 1997, que dispõe sobre os procedimentos para a 

eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades 

integrantes do Poder Público; 
Papel reciclado - Recomendações sobre o uso do papel 

reciclado produzido no Brasil e proposta de resolução; 
Proposta de revisão do Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística; 
Plano de Trabalho do CONARQ para o ano de 2015; 
Recomendações para tratamento e preservação de acervos 

audiovisuais, iconográficos e sonoros e minuta de resolução. 

NÃO  SIM 

 

Reuniões Plenárias Ordinárias do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 
80ª à 93 Reunião 

 

80ª e 81ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 12 e 13 

de agosto de 

2015 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 78ª e 79ª Reuniões 

Plenárias; 
Proposta de Resolução que altera a Resolução nº 39, de 29 de 

abril de 2014, que Estabelece diretrizes para a implementação 

de repositórios digitais confiáveis;  
Proposta para reconhecimento como de interesse público e 

social dos seguintes acervos privados: Caliban Produções 

Cinematográficas (Cineasta Silvio Tendler) e Circo Voador; 
Papel Reciclado – Ampliação do estudo; 
Recomendação para higienização de acervos arquivísticos; 
 Apresentação do curso CONARQ Ead em noções de gestão 

de documentos voltados para agentes públicos;   
Microfilmagem eletrônica e digitalização registrada em 
cartório; 

NÃO SIM 
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Debate e proposição de política de preservação e acesso para 

os acervos das polícias civis e dos institutos brasileiros de 

medicina legal, referentes ao período de 1964 a 1985; 
Campanha pela criação de arquivos públicos municipais - 

Projetos piloto: Rio de Janeiro e Baixada Santista; 
Alteração da Proposta de Projeto de Lei de Autos Findos 
Textos para compor a redação da minuta do futuro decreto que 

regulamentará a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.  
82ª Reunião 

Plenária 

Ordinária 
do 

CONARQ 

realizadas 

em 19 de 

outubro de  

2015 

Apresentação, análise e debate de proposta de minuta de 

decreto com vistas à regulamentação da Lei de Arquivos 

“revisada” e proposta de Decreto para revogação do Decreto 
4.073, de 2002. 

 

SIM  
NÃO 

 

83ª e 84ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 
em 8 e 9 de 

março de 

2016 

Apresentação dos trabalhos previstos para 2016 pelas 

Câmaras Técnicas e Setoriais do CONARQ e ponto de situação 

das câmaras inativas; 
Alteração da Proposta de Projeto de Lei de Autos Findos; 
Análise da minuta de decreto que propõe revogar o Decreto nº 

4.073, de 3 de janeiro de 2002 – Debate e deliberação. 
NÃO 
 

NÃO 

 

85ª e 86ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 30 de 

novembro 
de 2016 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 83ª e 84ª Reuniões 

Plenárias; 
Declaração Brasileira de Arquivos (DBA); 
Proposta de projeto de lei que institui o dia 20 de outubro 

como o Dia Nacional dos Arquivos; 
Proposta de Canal denúncia de situações de irregularidade, 

descaso ou omissão sobre o patrimônio documental público 

brasileiro; 
Plano de Trabalho da Câmara Técnica de Preservação de 
Documentos – 2017-2018; 
Revisão da Resolução do CONARQ nº 6, de 15 de maio de 

1997; 
Apresentação dos pareceres sobre as proposituras de 

reconhecimento como de interesse público e social dos acervos 

privados IAB e Circo Voador; 
Plano de trabalho da Câmara Técnica de Paleografia e 

diplomática -2017 – 2018. 
Câmara Setorial de Arquivos Públicos Estaduais; 
Anteprojeto de lei que altera a lei nº. 8.159, de 1991; 
Proposta de Decreto regulamentador nº. 4.073, de 2002; 
PLS 146 que dispõe sobre a digitalização e arquivamento de 
documentos em mídia ótica ou eletrônica, e dá outras 

providências; 
Pelo arquivamento do PL; 
Orientação Técnica CTDE/CONARQ - Recomendações de 

uso do PDF/A para Documentos Arquivísticos; 
Projeto de Lei nº. 5.276/2016 que dispõe sobre o tratamento 

de dados pessoais para a garantia do livre desenvolvimento da 

personalidade e da dignidade da pessoa natural; 
Projeto de Lei nº. 4.060/2012 que dispõe sobre o tratamento 

de dados pessoais, e dá outras providências. 
Plano de trabalho da Câmara Setorial de Arquivos do 
Judiciário – 2017-2018; 

NÃO NÃO  
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Plano de trabalho da Câmara Técnica de Documentos 

Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e Musicais – 2017-2018; 
Plano de trabalho da Câmara Técnica de Capacitação de 

Recursos Humanos – 2017-2018.  

87ª e 88ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 
do 

CONARQ 

realizadas 

em 19 de 

setembro de 

2017 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 85ª e 86ª Reuniões 

Plenárias; 
Debate e deliberação sobre o Projeto de Lei nº 7.920/2017, que 

propõe autorizar a destruição de documentos originais após a 

digitalização;  
Análise e deliberação sobre a minuta de resolução que propõe 

revisar a Resolução nº 6 do CONARQ, que dispõe sobre a 
terceirização de serviços arquivísticos; 
Anteprojeto de lei que altera a lei nº. 8.159, de 1991, análise 

da situação e deliberação; 
Dia Nacional de Arquivos; 
Proposta de reconfiguração da composição do CONARQ; 
Proposta de elaboração, em curto prazo, de Plano Nacional de 

Formação de Recursos Humanos na Área de Arquivos;  
Projeto de Lei PL 5.276/2016 que dispõe sobre o tratamento 

de dados pessoais para a garantia do livre desenvolvimento da 

personalidade e da dignidade da pessoa natural. 

NÃO NÃO  

89ª e 90ª 

Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 87ª e 88ª Reuniões 

Plenárias; 
Projeto de Lei nº 7.920/2017, que propõe autorizar a 
destruição de documentos originais após a digitalização;  
Análise e deliberação sobre a minuta de resolução que propõe 

revisar a Resolução nº 6 do CONARQ, que dispõe sobre a 

terceirização de serviços arquivísticos. 
Anteprojeto de lei que altera a lei nº. 8.159, de 1991, análise 

da situação e deliberação; 
Proposta de plano de trabalho da Câmara Setorial dos 

Arquivos Públicos dos Estados e do Distrito Federal – 

CSAEDF; 
Proposta de Diagnóstico sobre a situação dos arquivos 

estaduais e do DF - 2018; 
Proposta para regulamentação do artigo 325, do novo Código 

de Trânsito Brasileiro, no que diz respeito a geração, a 

tramitação, o arquivamento, o armazenamento e a eliminação de 

documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da 

aplicação das disposições deste Código; 
Encerramento 

NÃO SIM  

91ª, 92ª e 93 

e 94ª 
Reuniões 

Plenárias 

Ordinárias 

do 

CONARQ 

realizadas 

em 

Apreciação e deliberação sobre as atas das 89ª e 90ª Reuniões 

Plenárias; 
Apresentação e apreciação da revisão do Código de 

Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração 

Pública: Atividade-Meio, a ser adotado como modelo para os 

arquivos correntes dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de guarda e a 
destinação de documentos estabelecidos na Tabela Básica de 

Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo 

Relativos as Atividade-Meio da Administração Pública. 
Proposta de elaboração de diagnóstico de “acervos sensíveis” 
Debate sobre Anteprojeto de lei que altera a lei nº. 8.159, de 

1991, análise da situação e deliberação. 
Debate sobre as propostas aprovadas na I Conferência 

Nacional de Arquivos (I CNARQ); 
Proposta de diretrizes para a gestão de documentos 

musicográficos em conjuntos musicais do âmbito público e  

Plano de Trabalho da Câmara Técnica de Documentos 
Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e Musicais 2019;  

NÃO NÃO  
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Proposta de Plano de Trabalho da Câmara Setorial de 

Arquivos Municipais – CSAM 2019; 
Minuta de Resolução que dispõe sobre a criação e manutenção 

de Arquivos Públicos Municipais, para promover a gestão, a 

guarda e a preservação de documentos arquivísticos e a 

disseminação das informações públicas em âmbito municipal;  
Proposta de Recomendação do CONARQ para que sejam 

retomadas as reuniões do Programa Memórias Reveladas, tanto 

do Conselho Consultivo quanto da Comissão de Altos Estudos; 
Proposta de carta do CONARQ aos governos eleitos 
destacando o papel dos arquivos, incluindo a preocupação com 

a integridade dos acervos já recolhidos às instituições 

arquivísticas e a importância da legislação arquivística em vigor 

para o bom desenvolvimento das atividades do poder executivo;  
Projeto de Lei nº 7.920/2017, que propõe autorizar a 

destruição de documentos originais após a digitalização, bem 

como alterar a lei nº 8.159 (Lei de Arquivos), a lei nº 12.682, o 

código de processo penal, o código de processo civil. – 

atualização de demandas e ações para 2019. 
Relator: Jonas Ferrigolo 
Relato dos Trabalhos – CTNDA 2018 
Plano de Trabalho 2019 
 

Relator: Vitor Fonseca 
Proposta de Política de preservação e aquisição de arquivos de 

associações 
Proposta de criação de um Diretório Brasil de Arquivos e 

Minuta de Resolução que cria o Diretório Brasil de Arquivos; 
Apresentação do Projeto de Lei, da campanha publicitária e 

solicitação de manifesto de apoio do CONARQ para a 

constituição do Conselho Federal de Arquivologia; 
Proposta de Moção de Repúdio do CONARQ contra a 

denominação “estudos arquivísticos” na “Área detalhada” da 
classificação Internacional normalizada da Educação – CINE 

BRASIL 2018; 
Programa de Capacitação do CONARQ 2018 – 2019; 
Proposta de critério para indicação de conselheiros da 

sociedade civil;  
Proposta de um Seminário das Câmaras Técnicas e Setoriais 

do CONARQ para o 1º semestre de 2019;  
Plano de Trabalho da Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos – CTDE e da Câmara Técnica de Documentos de 

Preservação de Documentos – CTPD 
94ª e  95ª 

Reuniões 

Plenárias 

No ano de 2019 até o presente momento não foram realizadas 

reuniões ordinárias. 
   

Fonte: Elaborado pela autora com base nas atas das Reuniões Plenárias do CONARQ (1994-2019)20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Disponível em: http://conarq.arquivonacional.gov.br/reunioes-plenarias.html. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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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, 17 de junho de 2019. 

Ao Senhor 

Murilo Conceição Pupo  

R. Oswaldo Aranha, 06 – Centro 

Subsecretário da Secretaria de Administração da Prefeitura de Cachoeiras de Macacu 

 

Prezado Senhor, 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFF) vem apresentar 

Domícia Gomes, RG n. 09298876-5 – DETRAN RJ, aluna regularmente matriculada no curso 

de Mestrado, sob o n. M065.118.006, que desenvolve pesquisa intitulada “A gestão de 

documentos públicos nos municípios fluminenses com população entre 50 mil e 100 mil 

habitantes: Diagnóstico, perspectivas e reflexões”, sob orientação da Profª Drª Ana Célia 

Rodrigues.  

Vimos, portanto, solicitar vossa autorização para que a aluna realize visitas técnicas e 

entrevistas nos arquivos e protocolos existentes na estrutura administrativa da Prefeitura de 

Guapimirim. 

Trata-se da parte aplicada da pesquisa em andamento, que tem por objetivo elaborar um 

diagnóstico do cenário atual dos procedimentos de gestão de documentos realizados nos órgãos 

do Poder Executivo municipal, oferecendo os resultados como subsídios à implementação de 

políticas públicas arquivísticas no âmbito do município. Esclarecemos que os depoimentos e 

informações colhidos serão utilizados somente para fins acadêmicos e científicos.  

Agradecemos vossa atenção e colaboração e colocamo-nos à disposição para prestar 

outros esclarecimentos considerados necessários. 

 
Profª Drª Ana Célia Rodrigues 

Coordenadora do PPGCI 

Matrícula SIAPE 1672230 
 

 
 


