
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL - IACS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO – GCI 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA 

 

 

 

 

 

FRANCYNE MARILIA FIRMES DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            NITERÓI 

                2017 

 

 

 

 

ARQUIVOS E ACESSO À INFORMAÇÃO: 

IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA 

TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA NOS 

MUNICÍPIOS DE ITAGUAÍ, SÃO GONÇALO, 

MARICÁ, MESQUITA, NILÓPOLIS, 

SEROPÉDICA E RIO DE JANEIRO 

 



 
 

FRANCYNE MARILIA FIRMES DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUIVOS E ACESSO À INFORMAÇÃO:  

IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA 

NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÍ, SÃO GONÇALO, MARICÁ, MESQUITA, 

NILÓPOLIS, SEROPÉDICA E RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

à Universidade Federal Fluminense, como 

requisito para obtenção do Grau de Bacharel. 

Área de Concentração: Arquivologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: ANA CÉLIA RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

FRANCYNE MARILIA FIRMES DOS SANTOS 

 

 
 

ARQUIVOS E ACESSO À INFORMAÇÃO:  

IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA 

NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÍ, SÃO GONÇALO, MARICÁ, MESQUITA, 

NILÓPOLIS, SEROPÉDICA E RIO DE JANEIRO 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade Federal 

Fluminense, como requisito para obtenção 

do Grau de Bacharel. Área de Concentração: 

Arquivologia. 

 

 

 

 

 

APROVADO EM:     /     / 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________________________ 

Ana Célia Rodrigues (Orientador) 

Universidade Federal Fluminense 

 

______________________________________________ 

Margareth da Silva 

Universidade Federal Fluminense 

 

______________________________________________ 

Renato de Mattos 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus por todas as oportunidades que tive ao longo da vida e a minha 

família pelos ensinamentos e apoio. Gostaria de agradecer também a toda a equipe do SIARQ 

do CREMERJ pela ajuda e companheirismo ao longo da elaboração deste trabalho - em 

especial a meu chefe, Waltencir Dantas de Melo, pela compreensão, atenção e incentivo.  

Meus agradecimentos também a Bernardo França de Aguiar pelo carinho e a Renan 

Vinagre Câmara pelas risadas e pelos conselhos. Gostaria de agradecer também a minha 

orientadora Ana Célia Rodrigues pela oportunidade e a Rafaela Augusta de Almeida pela 

paciência e pelo auxílio. Agradeço também a todos que de alguma forma me auxiliaram na 

elaboração deste trabalho, mesmo que indiretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

Pesquisa relativa ao acesso à informação pública municipal em uma amostra dos municípios 

da região do Grande Rio composta por Itaguaí, São Gonçalo, Maricá, Mesquita, Nilópolis, 

Seropédica e Rio de Janeiro. Investiga-se se as principais diretrizes da Lei n° 12.527 (Lei de 

Acesso à Informação) estão sendo cumpridas pelos municípios selecionados por meio de 

instrumentos de informação passiva e ativa – com ênfase nas informações obtidas por meio de 

seus sítios oficiais na Internet –, bem como se há políticas públicas arquivísticas nesses locais. 

Nesse sentido, é observado se os municípios desenvolvem programas de gestão de 

documentos e sugere-se a identificação como metodologia preliminar a implementação de tal 

gestão. Apresenta a relação existente entre acesso à informação e políticas públicas 

arquivísticas em âmbito municipal. Por meio da exposição e análise dos dados coletados 

tornam-se notórias as deficiências apresentadas por boa parte dos municípios da amostra tanto 

com relação às políticas arquivísticas como com relação à divulgação das informações às 

quais o cidadão tem direito.  

 

Palavras Chave: Lei de Acesso à Informação, políticas públicas arquivísticas, gestão de 

documentos, identificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Academics Research about access to municipal public information in a sample of Grande 

Rio’s municipalities composed by Itaguaí, São Gonçalo, Maricá, Mesquita, Nilópolis, 

Seropédica e Rio de Janeiro. It examines if the principals guidelines of the Law 12.527 

(Access of Information Law) are being done by the selected municipalities through passive 

and active instruments of information – with an emphasis on information obtained through 

their official websites -, as well as if there are public archival policies in these locations. By 

this perspective, is observed if the municipalities develop record management programs and it 

is suggested the identification as the preliminary methodology in the implementation of such 

management. This research presents the relationship between access to information and public 

archival policies in municipal scope. Through the exhibition and analysis of the data collected 

become notorious the shortcomings presented by most municipalities of the sample both with 

respect to archival policies as with respect to disclosure of the information to which the public 

is entitled. 

 

Keywords: Access of Information Law, public archival policies, record management, 

identification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O direito ao acesso à informação pública é garantido pela Constituição brasileira de 

1988 – sendo, portanto, um princípio constitucional. Este direito, no entanto, foi 

regulamentado somente em 2011, pela Lei n°12.527 – que passou a vigorar no ano seguinte. 

A questão do acesso à informação tem grande importância, pois “o acesso aos documentos e 

informações públicas constitui um importante instrumento de boas práticas gerenciais, de 

transparência na administração pública e de combate à corrupção.” (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014, p.17) 

A presente pesquisa integra o projeto de pesquisa “Gestão de documentos, arquivos e 

acesso à informação: identificação dos requisitos da transparência administrativa nos 

municípios do Grande Rio”, da professora Ana Célia Rodrigues e o Grupo de Pesquisa 

“Gênese Documental Arquivística” UFF/CNPq. O trabalho desenvolvido tem como foco o 

acesso à informação pública municipal no Grande Rio, região do estado do Rio de Janeiro. 

Para este fim, selecionou-se uma amostra de sete municípios, sendo eles: Itaguaí, São 

Gonçalo, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Seropédica e Rio de Janeiro.  

Os sítios oficiais dos municípios na Internet foram visitados e foi verificado se as 

entidades possuem instrumentos de transparência ativa – quando a entidade pública divulga 

informações sem que haja solicitação – e passiva – quando as informações divulgadas são 

solicitadas pelo cidadão. Por meio desta busca de informações nos websites dos municípios da 

amostra, puderam ser observadas as dificuldades que os cidadãos têm em obter as 

informações às quais têm direito.   

Exploraram-se também, nesta pesquisa, as políticas públicas arquivísticas 

desenvolvidas pelos municípios pertencentes à amostra selecionada e sua relação com a 

aplicação das diretrizes estabelecidas pela Lei n°12.527 – também conhecida como Lei de 

acesso à informação. Tal relação é possível uma vez que os documentos arquivísticos 

pertencentes a uma instituição do governo constituem informação pública, portanto seu acesso 

é regido e garantido pela legislação vigente. Sendo assim, as instituições públicas possuem a 

obrigação de garantir que o cidadão tenha acesso às informações – salvo nos casos de sigilo 

estabelecidos pela Lei n°12.527. 

No que tange aos documentos arquivísticos, o acesso à informação pública somente 

pode ser garantido por meio da implementação de uma política pública arquivística que 
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preconize a gestão de documentos. Segundo a Cartilha de Criação e Desenvolvimento de 

Arquivos Públicos Municipais do Conselho Nacional de Arquivos: 

 

 

(...) para aplicabilidade do disposto na lei federal nº 12.527, de 2011, que assegurou 

amplo e imediato acesso às informações públicas de maneira mais detalhada, com 

indiscutíveis repercussões no âmbito dos municípios, a gestão de documentos 

assume uma importância ainda maior, pois, configura-se como o instrumental 

indispensável para a racionalização, eficiência, eficácia e transparência 

administrativa, contribuindo para a modernização da administração pública e 

viabilizando aquilo que a lei erige como garantia basilar do exercício pleno da 

cidadania, posto que, assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos as 

informações de seu interesse particular, de interesse coletivo ou geral, contidas em 

documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014, p.25) 

 

 

 A gestão de documentos é intrínseca a implantação de uma política pública 

arquivística. Uma prova deste fato é que a Lei n° 8.159, que dispõe sobre a política nacional 

de arquivos, possui um artigo dedicado a definição de gestão de documentos. Nesse sentido, 

sugere-se a identificação arquivística como etapa anterior a implementação de tal gestão.  

 Por fim, por meio dos dados coletados nesta pesquisa, observam-se as deficiências 

existentes nas administrações públicas municipais, tanto com relação à aplicação das 

diretrizes da Lei de acesso à informação quanto com relação às políticas públicas 

arquivísticas. Sendo assim, os dados reunidos podem ser utilizados para o aperfeiçoamento de 

ambas estas questões. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NOS 

MUNICÍPIOS 

 

 

 Um arquivo municipal está sujeito às politicas públicas do município onde se insere - 

ao mesmo tempo em que é responsável pela implementação de uma política pública municipal 

arquivística. A gestão de documentos é fundamental em uma política arquivística, de modo 

que não se pode discutir este tipo de política sem abordar a questão da gestão documental. 

 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

O estudo de políticas públicas é relativamente recente segundo Jardim, Silva e 

Nharreluga (2009, p.9) que afirmam que a literatura da área cita que somente a partir da 

década de 1950, nos Estados Unidos, que o tema passou a ser estudado. O conceito de 

políticas públicas pode ser definido como: 

 

 

(...) a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou 

municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. É 

certo que as ações que os dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de 

decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem serem as 

demandas ou expectativas da sociedade. (SEBRAE, 2008, p.5) 

 

 

Segundo Souza, citando Mead, Lynn, Peters e Dye, em seu artigo Políticas Públicas: 

uma revisão da literatura: 

 

 

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 e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 

mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 

(1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer”. 3 A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, 

decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: 

quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. (SOUZA, 2006, p.5) 
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Conforme o trecho, as ações, metas e planos que compõem as políticas públicas são 

selecionadas pelos governantes para atender uma determinada demanda da sociedade. 

Entretanto, 

 

 
(...) o bem-estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade. 

Isto ocorre porque a sociedade não consegue se expressar de forma integral. Ela faz 

solicitações (pedidos ou demandas) para os seus representantes (deputados, 

senadores e vereadores) e estes mobilizam os membros do Poder Executivo, que 

também foram eleitos (tais como prefeitos, governadores e inclusive o próprio 

Presidente da República) para que atendam as demandas da população. (SEBRAE, 

2008, p.5-6) 

 

 

Portanto, pode-se inferir que as políticas públicas são definidas pelo governo, ainda 

que a formulação destas ocorra para atender a uma determinada necessidade da população, 

uma vez que não é possível que a sociedade se expresse de forma integral - ou seja, seria 

impossível saber a opinião de todos os cidadãos sobre a totalidade das questões sociais. Para 

Jardim, Silva e Nharreluga, 

 

 
(...)o governo é a forma concreta pela qual os regimes políticos se expressam e 

exercem o poder político, definem as prioridades e tentam conduzir a sociedade por 

meio das políticas públicas. Tanto quanto perceber que as políticas públicas 

dependem da natureza do regime político e da função governamental, é importante 

também identificar o grau dessa relação de interdependência. (JARDIM, SILVA, 

NHARRELUGA, 2009, p.16) 

 

 

Jardim, Silva e Nharreluga acrescentam ainda que “(...) o exercício do governo 

sinaliza para a consistência ou não da democracia existente, e as políticas públicas para o 

nível de democracia alcançado” (2009, p.16). Deve-se levar em conta também que cada grupo 

social possui diferentes demandas e interesses. Em decorrência desse fato ocorrem conflitos: 

 

 
(...) os bens e serviços públicos desejados pelos diversos indivíduos se transformam 

em motivo de disputa. Assim, para aumentar as possibilidades de êxito na 

competição, indivíduos que têm os mesmos objetivos tendem a se unir, formando 

grupos. (SEBRAE, 2008, p.6). 

 

 

 Aos grupos sociais organizados dá-se o nome de Sociedade Civil Organizada (SCO), 

podendo ser citados como exemplos “sindicatos, entidades de representação empresarial, 

associação de moradores, associações patronais e ONGs em geral (...)” (SEBRAE, 2008, p.6). 

Por meio das reivindicações, conflitos e interações desses grupos é que é formado o interesse 

público, conforme salienta o trecho abaixo: 
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Assim, o interesse público – o qual, por sua vez, reflete as demandas e expectativas 

da sociedade – se forma a partir da atuação dos diversos grupos. Durante a 

apresentação de suas reivindicações os grupos tentam obter apoio de outros grupos, 

mas também sofrem oposição daqueles que têm outras reivindicações contrárias. O 

interesse público se forma, portanto, por meio da disputa de todos os grupos da 

Sociedade Civil Organizada (SCO). (SEBRAE, 2008, p.6). 

 

 

Apesar da existência das demandas e das reivindicações desses grupos e setores, não 

existem garantias de que todas as solicitações serão consideradas como elementos de interesse 

público e serão atendidas pelos governantes, “pois antes disso é necessário que as 

reivindicações sejam reconhecidas e ganhem força ao ponto de chamar a atenção das 

autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.” (SEBRAE, 2008, p.7) 

Ao falar de políticas públicas, faz-se necessária a compreensão do conceito de “atores” 

– entidades ou indivíduos que participam das políticas públicas por meio de reivindicações ou 

executando ações, conforme o trecho: 

 

 
Aos grupos que integram o Sistema Político, apresentando reivindicações ou 

executando ações, que serão transformadas em Políticas Públicas, denominamos de 

Atores. No processo de discussão, criação e execução das Políticas Públicas, 

encontramos basicamente dois tipos de atores: os ‘estatais’ (oriundos do Governo ou 

do Estado) e os ‘privados’ (oriundos da Sociedade Civil). Os atores estatais são 

aqueles que exercem funções públicas no Estado, tendo sido eleitos pela sociedade 

para um cargo por tempo determinado (os políticos), ou atuando de forma 

permanente, como os servidores públicos (que operam a burocracia). (SEBRAE, 

2008, p.8) 

 

 

 Sendo assim, pode-se inferir que os atores são as figuras centrais na concepção, 

formulação e implementação das políticas públicas, conforme Jardim, Silva e Nharreluga: 

 

 
Uma política pública não é apenas um conjunto de decisões. É concebida, formulada 

e implementada a partir de atores sociais diversos que se relacionam e se 

influenciam mutuamente em um ambiente de conflitos e consensos. (JARDIM, 

SILVA, NHARRELUGA, 2009, p.17) 

 

 

 Todos os setores sociais são passíveis de políticas públicas, portanto o setor 

informacional também se inclui. Para Jardim, Silva e Nharreluga a noção de políticas públicas 

informação é:  

 

 
(...) o 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.) 
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relativos à produção, uso e preservação da informação de natureza pública e privada. 

(JARDIM, SILVA, NHARRELUGA, 2009, p.9) 

 

 

 Conforme o trecho acima, para os autores uma política pública de informação é aquela 

que se relaciona à produção, uso e preservação da informação seja ela pública ou privada de 

modo a atender os interesses sociais – afinal, é a partir da intenção de atender a um 

determinado interesse da sociedade que são concebidas as políticas públicas.  

 Os arquivos encontram-se inseridos no contexto informacional, portanto uma política 

pública de arquivos está inserida no contexto de uma política pública de informação. Nesse 

sentido, Jardim afirma que “Políticas públicas arquivísticas constituem uma das dimensões 

das políticas públicas informacionais.” (2010, p. 3-4) 

 Ainda segundo as políticas públicas arquivísticas, Jardim discorre que: 

 

 
Políticas públicas arquivísticas podem ser setoriais (em função das características de 

produção dos arquivos, tipologia, utilização, demarcação administrativa, etc.) e 

apresentar uma configuração nacional, regional ou local. Espera-se, em qualquer 

circunstância, que apresentem alto grau de transversalidade e intersecção com outras 

políticas públicas, tendo em vista a importância da informação para a execução de 

cada uma delas. (JARDIM, 2010, p.3) 

 

 

 No trecho acima torna-se notório que uma política pública arquivística deve interagir 

com outras políticas públicas, pois a informação contida nos arquivos tem grande importância 

para uma efetiva execução das mesmas bem como para uma possível avaliação. 

 Segundo Jardim, o fato de haver uma legislação arquivística não caracteriza 

isoladamente uma política. Para o autor, esta legislação é um elemento normalizador e não a 

política em si, conforme salienta no trecho: 

 

 
Um aspecto muito freqüente é confundir-se legislação arquivística com política 

arquivística. A legislação arquivística fornece elementos normalizadores à política 

arquivística, mas não é em si mesma uma política. (JARDIM, 2010p.3) 
 

 

Sendo assim, embora Jardim não considere a legislação referente aos arquivos 

isoladamente como política pública arquivística, ele afirma que esta oferece os elementos de 

normatização desta política. Portanto, pode-se inferir que a legislação arquivística é um 

elemento relacionado à política pública arquivística - ainda que para o autor uma possa existir 

sem a outra. 
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2.1.1 Lei n°8.159 e Lei n°12.527 

 

 

No que tange a legislação arquivística, no presente capítulo as considerações serão 

restritas à Lei n° 8.159 – que “Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados e dá outras providências.” – e a Lei n°12.527 – que regula o acesso à informação, 

interferindo diretamente nos arquivos.  

 

 

• Lei n °8159: 

 

 

Aprovada em 8 de janeiro de 1991, conforme exposto anteriormente, dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados. Já no Art. 1º afirma como “dever do Poder 

Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos(...)”. Fornece a 

definição de arquivos (Art. 2º) e de gestão de documentos (Art. 3º).  

A lei discorre ainda sobre arquivos públicos e privados, eliminação de documentos 

públicos, entre outros temas relacionados à arquivística, como a questão do acesso aos 

documentos. Também é responsável por criar o Conselho Nacional de Arquivos e o Sistema 

Nacional de Arquivos. 

 

 

• Lei n°12.527: 

 

 

A Lei n°12.527(conhecida como Lei de Acesso a Informação ou LAI) regula a questão 

do acesso à informação, sendo sancionada em 18 de novembro de 2011. As diretrizes da LAI 

estabelecidas no Art. 3° estão representadas na figura a seguir: 
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Figura 1: Diretrizes da LAI 

 

Fonte: Controladoria-Geral da União 

 

 

A LAI estabelece em seu Art. 45 que: “Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta Lei, 

definir regras específicas (...)” 

 

 

Figura 2: Principais Aspectos da Lei de Acesso a Informação 

Principais Aspectos da Lei de Acesso a Informação 

Acesso é a regra, o sigilo, a exceção (divulgação máxima) 

Requerente não precisa dizer por que e para que deseja a informação (não exigência de 

motivação) 

Hipóteses de sigilo são limitadas e legalmente estabelecidas (limitação de exceções) 

Fornecimento gratuito de informação, salvo custo de reprodução (gratuidade da informação) 

Divulgação proativa de informações de interesse coletivo  e geral (transparência ativa) 

Criação de procedimentos e prazos que facilitam o acesso à informação (transparência passiva) 

Tabela elaborada pelo autor, informações retiradas do site: 

http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-direito/principais-

aspectos/principais-aspectos 

 

 

Conforme a primeira informação da tabela acima, segundo a Lei de acesso à 

informação o sigilo é a exceção, sendo previsto nos seguintes casos: 
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o Informação “considerada imprescindível à segurança da sociedade ou do 

Estado (...)” (Conforme o estabelecido no Art. 23) 

 

 

o  Informações “relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem” 

(Conforme o estabelecido no Art. 31) 

 

 

2.1.1.1 Formas de regulamentação da Lei de Acesso à Informação nos municípios 

 

 

O ato de regulamentar a LAI localmente é importante para adaptá-la à realidade e as 

características específicas de cada região. É importante salientar que tal adaptação, no entanto, 

precisa estar de acordo com os princípios estabelecidos pela Lei n°12.527, ou seja, não pode 

contrariar nenhum preceito por ela previamente estabelecido.  

 

 
A regulamentação da LAI nos municípios não pode desobedecer aos princípios 

gerais e às normas de vinculação nacional previstas na Lei de Acesso à Informação. 

O legislador deve avaliar se os regramentos de sua legislação local não contrariam 

os dispositivos da Lei, pois qualquer norma local que vá contra os mandamentos 

genéricos previstos na LAI pode ser objeto de questionamento judicial. 

(MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO, 2013, p.9) 

 

 

A regulamentação da LAI em âmbito municipal pode ser realizada por meio de lei ou 

decreto. As principais características desses dispositivos legais podem ser observadas nos 

quadros a seguir: 
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Figura 3: Lei 

 
Fonte: Controladoria-Geral da União 

 

 

Figura 4: Decreto 

 

Fonte: Controladoria-Geral da União 

 

 

Os gestores municipais, ao decidirem qual a melhor forma de regulamentação local da 

Lei 12.527, devem levar em conta as particularidades de ambos os dispositivos legais 

relacionados acima de modo a escolher aquele que melhor se adequará a realidade e às 

necessidades do município. Ainda segundo o GUIA: 

 

 

O gestor, no momento da idealização do Projeto de Lei ou de Decreto, deve ter em 

mente qual é a configuração normativa ótima que maximiza o acesso à informação, 

possibilitando o pleno do exercício do direito, e que modifique a cultura da 

organização de uma cultura de sigilo rumo a uma cultura de acesso à informação. 

Deve, portanto, ser considerado o perfil existente dos órgãos em que o normativo 

pretende interferir. (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013, pg.8) 
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2.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS 

  

 

 Segundo Rodrigues, o conceito de gestão de documentos surgiu no século XX no 

período pós-Segunda Guerra Mundial devido ao vertiginoso aumento da produção 

documental ocorrido nessa época no campo das administrações públicas. Como consequência 

desse fato, houve o crescimento do volume documental acumulado nos arquivos gerando a 

necessidade de criação de procedimentos para controlar e racionalizar essas massas 

documentais. (RODRIGUES, 2013, p.71) 

Conforme já exposto anteriormente, Jardim, Silva e Nharreluga (2009, p.9) afirmam 

que o estudo de políticas públicas pode ser considerado como recente uma vez que a literatura 

da área afirma que o tema passou a ser estudado somente na década de 1950. Assim sendo, o 

conceito de gestão documental também pode ser tido como jovem no que tange ao âmbito 

acadêmico. 

No tocante a administração pública brasileira, a questão da gestão documental é 

abordada na Constituição Federal no Art. 216 §2: “Cabem à administração pública, na forma 

da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta 

a quantos dela necessitem”. (BRASIL, 1988, Art. 216). A regulamentação da gestão de 

documentos no país assim como sua conceituação jurídica ocorre somente no ano de 1991 

com a Lei n°8159.  

Anteriormente à exposição do conceito de gestão de documentos, faz-se necessária a 

apresentação de algumas definições arquivísticas relativas a este entendimento: 

 

 

a) Documento:  

 

 

“Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.73). Sendo assim, o único requisito necessário para que 

uma unidade seja considerada como documento é o registro de uma informação de qualquer 

natureza. 
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b) Arquivo: 

 

 

 O Dicionário de Terminologia Arquivística define arquivo como:  

 

 

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. (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p.5) 

 

 

 Arquivos são, portanto, um conjunto de documentos produzidos e/ou recebidos em 

decorrência das funções de uma determinada entidade, podendo ser esta pública, privada ou 

pessoa física em decorrência de suas atividades.  

 

 

c) Documentos de arquivo:  

  

 

Documentos de arquivo são registros de informação, em qualquer suporte, inclusive 

o magnético ou óptico, produzidas, recebidas e mantidas por um órgão público ou 

empresa privada no exercício de suas atividades (...). Já nascem com valor 

probatório. Primeiro, porque testemunham o exercício de uma função/atividade e, 

segundo, porque podem asseguram direitos individuais ou coletivos. (ARQUIVO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008, p.15) 

 

 

 Na definição acima, torna-se notório que um documento arquivístico é produzido ou 

recebido em decorrência de uma determinada atividade realizada pela entidade ao qual se 

refere. Sendo assim, um documento somente poderá ser considerado como arquivístico se 

estiver inserido no contexto das atividades da instituição/indivíduo a que pertence. 

 

 

d) Ciclo vital dos documentos: 

 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define ciclo vital dos 

documentos como: “Sucessivas fases por que passam os documentos de um arquivo (1), da 

sua produção à guarda permanente ou eliminação” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.47). Tal 

conceito relaciona-se com a “teoria das três idades”. 
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e) Teoria das três idades: 

 

 

 É definida pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística como: 

 

 
Teoria segundo a qual os arquivos (1) são considerados arquivos correntes, 

intermediários ou permanentes, de acordo com a freqüência de uso por suas 

entidades produtoras e a identificação de seus valores primário e secundário. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.47) 

 

 

f) Arquivo Corrente ou primeira idade: 

 

 

Na definição feita pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, arquivo corrente é 

composto por documentos vigentes cuja consulta é feita com frequência: 

 

 

(...) os documentos estão estreitamente vinculados aos fins imediatos 

(administrativo, fiscal, legal) que determinaram sua produção ou recebimento no 

cumprimento de atividades e se encontram junto aos órgãos 

produtores/acumuladores em razão de sua vigência e da freqüência com que são 

consultados por eles. (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2008, p. 10) 

 
 

g) Arquivo intermediário ou segunda idade: 

 

 

A definição que o Arquivo Público do Estado de São Paulo atribui a esse conceito é: 

 
 

(...) documentos originários do arquivo corrente, com pouca freqüência de uso e que 

aguardam cumprimento de prazos de prescrição ou precaução no arquivo destinado à 

guarda temporária. São consultados, com maior freqüência, pelo órgão produtor. 

Nessa fase, após o cumprimento dos prazos estabelecidos, executa-se a destinação 

final procedendo-se à eliminação, coleta de amostragem dos documentos que serão 

eliminados ou recolhimento ao arquivo permanente. (ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2008, p. 10) 

 

 

h) Arquivo permanente ou terceira idade: 

 

 

Segundo a definição do Arquivo Público do Estado de São Paulo o arquivo 

permanente é a fase na qual “os documentos são preservados em definitivo em razão de seu 
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valor histórico, testemunhal, legal, probatório e científico-cultural.” (ARQUIVO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008, p. 10) 

 

 

i) Valor primário: 

 

 

No Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística conceito é definido como 

“Valor atribuído a documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora, 

levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais.” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.171). Dessa forma infere-se que o valor primário resulta da finalidade 

para a qual o documento foi produzido. Após cumprir o objetivo para o qual foi elaborado – 

ou seja, executar e/ou comprovar a realização de uma determinada atividade – o documento 

perde seu valor primário. 

 

 

j) Valor secundário: 

 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define esse conceito como: 

  

 
Valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a 

entidade produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins 

diferentes daqueles para os quais foi originalmente produzido. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.172) 

 

 

 Uma vez que os conceitos relacionados estão definidos, pode-se finalmente 

compreender a definição de gestão de documentos. A lei n°8.159 afirma que a gestão 

documental é “dever do Poder Público” (BRASIL, 1991, Art. 1°) e conceitua gestão de 

documentos como: 

 

 
(...) o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando 

a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. (BRASIL, 1991, Art. 3°) 
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 Os procedimentos e operações técnicas que ocorrem na gestão de documentos ocorrem 

na primeira e segunda idades. Nos arquivos onde a gestão documental é implementada, a 

formação do arquivo permanente ocorre como produto dessa gestão, conforme a figura: 

 

Figura 5: Gestão de Documentos 

 

Fonte: ALMEIDA, 2007, p. 42 

 

 

Conforme a Lei n°8159, as operações técnicas inseridas na gestão de documentos são 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento: 

 

 

k) Produção: 

 

 

Para o Arquivo Público do Estado de São Paulo o processo de produção é a “(...) 

elaboração padronizada de tipos/séries documentais, implantação de sistemas de organização 

da informação e aplicação de novas tecnologias aos procedimentos administrativos.” 

(ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008, p. 9) 

 

 

l) Tramitação: 
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O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define tramitação como “Curso 

do documento desde a sua produção ou recepção até o cumprimento de sua função 

administrativa. Também chamado movimentação ou trâmite.” (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p.164). A tramitação é, portanto, o percurso executado pelo documento durante a 

execução de seu objetivo – desde sua elaboração até a efetivação da função para o qual foi 

criado. 

 

 

m) Uso (utilização dos documentos): 

 

 

Segundo o Arquivo Público do Estado de São Paulo essa operação técnica: 

 

 
(...) inclui todas as atividades de Protocolo (recebimento, classificação, registro, 

distribuição, tramitação e expedição), todas as atividades de Arquivo (organização e 

arquivamento, reprodução, acesso à documentação e recuperação de informações) e 

a gestão de sistemas de protocolo e arquivo, sejam eles manuais ou informatizados.” 

(ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008, p. 9) 

 

 

n) Avaliação: 
 

 

[...] consiste em identificar valores para os documentos (imediatos e mediatos) e 

analisar seu ciclo de vida, com vistas a estabelecer prazos para sua guarda ou 

eliminação, contribuindo para a racionalização dos arquivos e eficiência 

administrativa, bem como para a preservação do patrimônio documental 

(BERNARDES, 1998, p. 14). 

 

 

Somente a partir da aplicação dessa operação técnica que é possível estabelecer prazos 

pertinentes para guarda e/ou eliminação dos documentos de arquivo, impedindo assim, que a 

entidade elimine documentos importantes ao seu funcionamento. 

 

 

o) Arquivamento: 

 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define como arquivamento a 

“Seqüência de operações intelectuais e físicas que visam à guarda ordenada de documentos.” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.26). 
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2.3 MUNICÍPIOS 

 

 

A implementação da gestão de documentos permite que o usuário dos arquivos tenha 

acesso às informações dais quais necessita, uma vez que os procedimentos e operações 

técnicas que a compõem abrangem da produção à destinação final dos documentos. Este fato 

permite aos gestores dos arquivos maior controle sobre a documentação e, consequentemente, 

maior facilidade e agilidade na localização de um determinado documento.  

No caso dos municípios, este usuário pode ser um pesquisador, servidores da 

prefeitura,o cidadão comum – visando comprovar um determinado fato para requerer um 

direito específico, para fiscalizar as ações dos governantes do município, etc. - e até mesmo os 

integrantes do governo municipal em decorrência de suas atribuições. Sendo assim, pode-se 

afirmar que a gestão documental tem grande importância no âmbito municipal. Segundo 

afirma Oliveira, 

 

 

A implantação de políticas públicas de gestão documental em esfera municipal é 

condição indispensável para que as administrações municipais possam assegurar o 

acesso à informação, o controle das finanças públicas e a transparência 

administrativa, bem como agregar qualidade aos seus serviços, de maneira a atender 

às crescentes demandas das sociedades modernas. (OLIVEIRA, 2007, p.11-12) 

 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no Art. 30 como competências do 

município: 

 

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;  

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. 

(BRASIL, 1988, Art.30) 
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Conforme pode se observar no artigo acima, uma das atribuições do município é 

“promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual.” (BRASIL, 1988, Art.30). A gestão de documentos é uma 

ferramenta indispensável na proteção do patrimônio histórico-cultural, uma vez que por meio 

do processo de avaliação – prática inserida na gestão documental – a documentação que 

possui valor secundário é recolhida ao arquivo permanente. São eliminados somente os 

documentos avaliados como sem valor histórico e cuja relevância administrativa e de prova 

jurídica já foram exauridas. 

A lei n°6.448 de 11 de outubro de 1977, “dispõe sobre a organização política e 

administrativa dos municípios dos territórios federais, e dá outras providências”. Em seu 

capítulo III essa lei discorre sobre a organização política do município: 

 

 
Art 16 - São órgãos do Município, o Legislativo e o Executivo. 

 
§ 1º - O Órgão Legislativo é exercido pela Câmara Municipal e o Executivo, pelo 

Prefeito. 
§ 2º - Salvo as exceções previstas na Constituição Federal, é vedado a qualquer dos 

órgãos delegar atribuições, e o cidadão investido na função de um deles não poderá 

exercer a de outro. (BRASIL, 1977, Art.16) 

 

 

Sendo assim, os documentos relativos à Câmara Municipal e ao exercício do prefeito 

pertencem ao município. Ainda que algumas Câmaras possuam arquivos próprios, os 

documentos que armazenam são municipais – podendo ser conservados nos arquivo público 

do município. A lei n°8.159 afirma em seu Art. 17 que “A administração da documentação 

pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do 

Distrito Federal e municipais.” (BRASIL, 1991, Art.17°) 

A lei de arquivos (n°8.159) define arquivos públicos como:  

 

 
Art. 7º - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e 

recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, 

estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções 

administrativas, legislativas e judiciárias. (BRASIL, 1991, Art.7°) 

 

 

 Uma das atribuições da instituição arquivística pública é a autorização da eliminação 

de documentos públicos. Os documentos arquivísticos são eliminados com base nos prazos 

estabelecidos na Tabela de Temporalidade que, segundo o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística, pode ser definida como: 
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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 (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.159) 

 

 

Sendo assim, compete às instituições arquivísticas públicas autorizar as Tabelas de 

Temporalidade propostas pelas instituições a elas legalmente subordinadas: 

 
 

A eliminação de documentos oficiais ou públicos só deverá ocorrer se prevista na 

tabela de temporalidade do órgão, aprovada pela autoridade competente na esfera de 

sua atuação e respeitado o disposto no art. 9° da Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 

1991.(BRASIL, 1996, Art.12, parágrafo único)  

 
Art. 9º - A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de 

caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística 

pública, na sua específica esfera de competência. (BRASIL, 1991, Art. 9°) 

 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define arquivo municipal como: 

“Arquivo público (2) mantido pela administração municipal, identificado como o principal 

agente da política arquivística nesse âmbito” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.33). Esta 

definição apresenta o município como principal agente da política pública. Nesse sentido 

Oliveira afirma: 

 

 

É preciso considerar, ainda, que a formulação e a implementação de política de 

gestão documental é atribuição da instituição arquivística pública, ou seja, do 

Arquivo Público, em sua respectiva esfera de atuação.(OLIVEIRA, 2007, p.12-13) 

 

 

 Segundo a Cartilha de Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais 

do Conselho Nacional de Arquivos, 

 

 

O arquivo público municipal tem por finalidade formular e implementar a política 

municipal de arquivos, por meio da gestão, tratamento técnico, transferência, 

recolhimento, preservação e divulgação dos documentos arquivísticos, em qualquer 

suporte ou formato, garantindo, desta forma, pleno acesso à informação com vistas a 

subsidiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo, apoiar o 

cidadão na defesa de seus direitos, além de fomentar o desenvolvimento científico e 

divulgar o patrimônio documental. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2014, p.20) 

 

 

A definição da finalidade dos arquivos públicos municipais elaborada pelo Arquivo 

Nacional, salienta a relevância que estas instituições tem para o cidadão, para a administração 

pública do município, para o exercício da cidadania e para a implementação e criação da 

política pública municipal de arquivos. Entretanto, 
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Nota-se que em âmbito municipal tem sido muito lenta a formulação e aprovação de 

dispositivos legais suplementares que institucionalizem os arquivos e definam 

critérios seguros para a gestão e o acesso aos documentos produzidos e acumulados 

pelas administrações municipais. (OLIVEIRA, 2007, p.11) 

 

 

 Nota-se, desse modo, que esta deficiência na formulação e aprovação de dispositivos 

de regulamentação de instituições arquivísticas municipais são prejudiciais a diversos setores 

do município. Sendo assim, pode-se afirmar que: 

 

A inexistência, portanto, de Arquivos Públicos institucionalizados, em âmbito 

municipal, impede uma eficiente e eficaz administração dos documentos gerados ou 

acumulados pelas administrações municipais e, em decorrência, o cumprimento da 

legislação vigente (OLIVEIRA, 2007, p. 13) 

 

 

Os legisladores municipais e estaduais têm autonomia para complementar a legislação 

vigente a nível federal desde que seus dispositivos não a contrariem - de acordo com o Art. 30 

da Constituição Federal, inciso II “Compete aos municípios suplementar a legislação federal e 

a estadual no que couber” (BRASIL, 1988, Art. 30).Dessa forma, os municípios têm a 

liberdade de regulamentar e complementar em âmbito local as leis estaduais e federais. 

Segundo afirma o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) a 

“norma aprovada localmente tem uma função muito importante: ajusta os mandamentos 

gerais da Lei à realidade do ente específico” (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013, p.6). 

 No âmbito dos arquivos, a regulamentação das leis deve ocorrer em conformidade 

com a legislação arquivística vigente: 

 
 

Art. 21 - Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os critérios de 

organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e 

o acesso aos documentos, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Lei. 

(BRASIL, 1991, Art. 21) 

 

 

 Oliveira considera que: 

 

 
Em âmbito municipal, a regulamentação pelos Prefeitos e Câmaras Municipais da 

Lei Federal de Arquivos nº 8.159/91 criando os Arquivos Públicos e definindo 

critérios para a gestão documental faz-se, portanto, indispensável e urgente para que 

as administrações públicas municipais possam alcançar níveis mais elevados de 

economia, transparência e qualidade. (OLIVEIRA, 2007, p. 13) 
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 Pode-se inferir, dessa forma, que somente com a regulamentação e criação do Arquivo 

Público Municipal é possível o desenvolvimento de uma política pública arquivística e, 

consequentemente, a política de gestão de documentos – ambas em âmbito municipal. 

 

 

3 IDENTIFICAÇÃO COMO METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

 Conforme visto anteriormente, a elaboração de uma política pública arquivística e 

gestão de documentos estão associadas. Outro termo que pode ser relacionado à gestão de 

documental é a identificação arquivística - uma vez que trata-se de uma atividade preliminar 

às fases que compõe a gestão.  

 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO COMO METODOLOGIA ARQUIVÍSTICA 

 

 

Para a efetiva implementação da gestão de documentos em todas as fases que a 

compõe (produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento), faz-se necessário conhecer os 

documentos a serem tratados. Nesse contexto, conforme afirma Rodrigues, surge o termo 

“identificação” na década de 1980: 

 

 
(...) para designar as pesquisas desenvolvidas por grupos de arquivistas preocupados 

com a formulação de metodologias para solucionar o problema da acumulação 

irregular de documentos, que se contrapunha ao emergente desafio de implantar 

programas de gestão documental em países ibero-americanos. (RODRIGUES, 

2012, p.198, grifo nosso) 

 
 

Para a autora, 
 

 

A identificação é uma tarefa de pesquisa, de natureza intelectual, sobre o documento 

de arquivo e o seu órgão produtor, um tipo de investigação científica particular que 

constitui uma ferramenta de trabalho para o arquivista. (RODRIGUES, 2012, p.197)  

 
   

Esta “investigação científica” está, portanto, diretamente ligada à prática de gestão de 

documentos - uma vez que torna nítidas as características do órgão produtor e dos 

documentos a serem tratados. Nesse sentido, Bueno atesta que: 
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(...)a metodologia de Identificação Arquivística auxilia o planejamento de 

procedimentos normativos necessários para a produção documental, tramitação e 

avaliação de documentos no âmbito da gestão de documentos, em todo o seu ciclo 

vital. Este resultado, como fora possível revelar, só pode ser alcançado através da 

aplicação do processo de Identificação Arquivística como fase preliminar para o 

tratamento de qualquer arquivo, pois na prática este conceito possui um duplo papel 

de apoio para o arquivista: o reconhecimento das estruturas administrativas 

orgânicas e funcionais de qualquer organização e o estudo dos tipos documentais, 

que são decorrentes do procedimento administrativo, refletidas na formação das 

séries documentais. (BUENO, 2013, p. 63-64) 

 

 

Ao analisar este trecho, percebe-se que o autor se refere à identificação como uma 

metodologia. De acordo com Rodrigues, a identificação é: 

 

 

Uma metodologia de pesquisa que se desenvolve, nos parâmetros do rigor científico, 

como tarefa preliminar e necessária às funções arquivísticas de classificação, 

avaliação, descrição e também para o planejamento da produção documental 

(RODRIGUES, 2012, p.197-198) 

 

 

O conceito de avaliação já foi explicitado no capítulo anterior, portanto serão 

apresentados agora os conceitos de classificação e descrição e os termos a eles relacionados 

segundo as definições do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística: 

 

a) Classificação: 

 

 

1 Organização dos documentos de um arquivo(1) ou coleção, de acordo com um 

plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo.  

 

2 Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de 

assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos.  

 

3 Atribuição a documentos, ou às informações neles contidas, de graus de sigilo, 

conforme legislação específica. Também chamada classificação de segurança. 

código de classificação Código derivado de um plano de classificação. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.49) 

 

 

b) Plano de classificação: 
 

 

Esquema de distribuição de documentos em 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 (1) por ela produzido. Expressão geralmente 

adotada em arquivos correntes. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 132) 

 

 

c) Quadro de arranjo: 
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Esquema estabelecido para o arranjo dos documentos de um arquivo(1), a partir do 

estudo das estruturas, funções ou atividades da entidade produtora e da análise do 

acervo. Expressão adotada em arquivos permanentes (2) (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 141) 

    

 

 

d) Descrição: “Conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e 

de conteúdo dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa.” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 67) 

 

  

e) Instrumento de pesquisa: “Meio que permite a identificação, localização ou 

consulta a documentos ou a informações neles contidas.” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 108) 

 

 Nota-se assim que a identificação pode ser utilizada como uma metodologia de 

pesquisa que oriente a implementação das demais práticas arquivísticas, uma vez que ambos 

os autores se referem a esta prática como uma “tarefa” ou “fase” “preliminar” à execução de 

tais fazeres. 

 

3.1.2 Tipos e séries documentais: a diplomática e a identificação arquivística 

 

 

 De volta ao trecho citado de Bueno, vemos que o autor considera que a aplicação da 

identificação: 

(...) possui um duplo papel de apoio para o arquivista: o reconhecimento das 

estruturas administrativas orgânicas e funcionais de qualquer organização e o estudo 

dos tipos documentais, que são decorrentes do procedimento administrativo, 

refletidas na formação das séries documentais. (BUENO, 2013, p. 63-64, grifo 

nosso) 

 

 

 Anteriormente a definição de tipos documentais e séries documentais, faz-se 

necessário compreender o que é diplomática, uma vez que ambos os conceitos tem sua origem 

relacionada a esta disciplina. Para Bellotto, 

 

 

A Diplomática, por definição, ocupa-se da estrutura formal dos atos escritos de 

origem governamental e/ou notarial. Trata, portanto, dos documentos que, emanados 

das autoridades supremas, delegadas ou legitimadoras (como é o caso dos notários), 

são submetidos, para efeito de validade, à sistematização imposta pelo Direito. 

Tornam-se esses documentos, por isso mesmo, eivados de fé pública, que lhes 

garante a legitimidade de disposição e a obrigatoriedade da imposição, bem como a 
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utilização no meio sociopolítico regido por aquele mesmo Direito. Assim sendo, não 

é possível dissociar a diagramação e a construção material do documento do seu 

contexto jurídico-administrativo de gênese, produção e aplicação. (Bellotto, 2002, p. 

13) 

 

 

 Por conseguinte, a Diplomática trata de documentos validados pelo direito por meio de 

sua sistematização, ou seja, pelos elementos formais dispostos no documento, que devem 

seguir um padrão previamente estabelecido e aceito pelo direito, garantindo assim sua 

validade jurídica. Portanto, “(...) o objeto da Diplomática é a estrutura formal do documento. 

O documento deve conter a mesma construção semântica de discurso para a mesma 

problemática jurídica.” (Bellotto, 2002, p. 18) A esta “estrutura formal” que deve ser 

observada na construção e análise dos documentos a autora denomina como espécie 

documental. 

 Com relação à tipologia documental, Bueno afirma que: 
 

 

De forma conceitual, a Tipologia Documental é a ampliação da Diplomática na 

direção da gênese documental, ou seja, é a determinação e contextualização da 

competência, funções e atividades da instituição geradora/acumuladora em um 

determinado contexto documentário. (BUENO, 2013, p.40) 

 

Dessa forma, compreende-se que a tipologia documental é um desdobramento da 

Diplomática voltado para gênese documental, ou seja,volta-se para o contexto de produção do 

documento ou documentos a serem analisados. Portanto, a afirmação de Bueno pode ser 

complementada com as ideias de Bellotto: 

 

 

Enquanto a espécie documental é o objeto da Diplomática, a Tipologia Documental, 

representando melhor uma extensão da Diplomática em direção à Arquivística, tem 

por objeto o tipo documental, entendido como a “configuração que assume a espécie 

documental de acordo com a atividade que a gerou” (BELLOTTO, 2002, p.19) 

  

 

Sendo assim, tipo documental pode ser entendido como o objeto de estudo da tipologia 

documental e definido como “configuração que assume a espécie documental de acordo com 

a atividade que a gerou” (BELLOTTO, 2002, p.19). Quanto à série documental, pode-se 

afirmar que: “A partir do reconhecimento e comparação do tipo, se forma a série documental, 

definida “[...] como a sequência de unidades de um mesmo tipo documental” (CAMARGO; 

BELLOTO, 1996 apud RODRIGUES, 2012, p.211). 
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 A Diplomática, segundo Bellotto, surgiu “como uma disciplina concreta no século 

XVI” (2002, p.15). Existe uma forte relação entre identificação arquivística e diplomática – 

mais precisamente a diplomática contemporânea: 

 

 

No contexto da identificação, a etapa da identificação de tipologias documentais 

encontra na abordagem da diplomática contemporânea seus fundamentos teóricos e 

metodológicos, demonstrando a efetiva contribuição desta disciplina para a 

construção teórica da arquivística. (RODRIGUES, 2012, p. 199)  

 

 

 A autora afirma que é na diplomática contemporânea que estão os fundamentos 

teóricos e metodológicos da identificação arquivística. Ainda de acordo com seu pensamento, 

a diplomática contemporânea é uma “revisão da diplomática”, conforme o trecho: 

 

 

Nesse momento, assistimos a uma revisão da diplomática, cujas bases teóricas e 

metodológicas passaram a ser utilizadas para a compreensão dos documentos 

contemporâneos. As pesquisas passaram a focalizar o documento de arquivo, em 

busca de características que o identifique e propiciem a normalização necessária 

exigida para a gestão de documentos, seja em meio convencional ou eletrônico e 

para tratar massas acumuladas em arquivos. (RODRIGUES, 2012, p. 198)  

 

 

 Portanto, a esta abordagem mais atual da diplomática nomeia-se diplomática 

contemporânea.  

 

3.1.3 Fases 

 

 

 A identificação, conforme já visto, é uma tarefa de pesquisa. É uma atividade que 

pode ser desenvolvida em qualquer etapa do ciclo vital dos documentos: 

 

 

A pesquisa pode ser desenvolvida durante todas as fases do ciclo de vida dos 

documentos, podendo, portanto, incidir sobre o momento de sua produção, para 

efeito de implantação de programas de gestão de documentos, ou no momento de 

sua acumulação, para controlar fundos transferidos ou recolhidos aos arquivos. 

(RODRIGUES, 2012, p.202-203) 

 

 

 Rodrigues acrescenta ainda que: 
 

 

Esta pesquisa requer a busca de informações em fontes específicas, sobre o órgão 

produtor (contexto) e sobre os documentos (tipologia documental), estejam eles em 

fase de produção ou de acumulação. (RODRIGUES, 2012, p.204) 
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 Dessa forma, depreende-se que mesmo que a atividade de pesquisa possa ocorrer em 

qualquer fase do ciclo vital dos documentos, as informações devem ser coletadas em fontes 

específicas e devem ser focadas na entidade a qual os documentos se relacionam - ou seja, a 

entidade cujas atividades resultaram no surgimento do arquivo - e nos próprios documentos. 

 A pesquisa ocorre em duas fases, sendo a primeira voltada ao órgão produtor: 

 

 

O primeiro momento da pesquisa consiste em identificar o órgão produtor, o 

elemento orgânico (estrutura administrativa) e elemento funcional (competências, 

funções, atividades, tarefas) que o caracteriza. (RODRIGUES, 2012, p.204) 

 

 

 Desse modo, pode-se inferir que para identificar um órgão produtor faz-se necessário 

compreender sua estrutura administrativa bem como seu elemento funcional, formado por 

competências, funções, atividades e tarefas. Competência pode ser entendida como: 

 

 

(...) o conjunto de questões ou assuntos que são atribuídos a um órgão 

administrativo; isto é, a função atribuída a um órgão, autoridade ou funcionário que 
é incumbido de resolver determinados assuntos ou questões; se delimita de forma 

hierárquica, territorial ou material. A autoridade é a faculdade de ditar atos 

administrativos ou de decidir imperativamente sujeito a um regime jurídico peculiar 

dessa organização. É sempre uma faculdade abstrata que se projeta sobre qualquer 

matéria de uma organização. A função é a capacidade de atuação dos órgãos e se 

concretiza em cada uma das atividades e tarefas materiais, técnicas ou de prestação 

de serviços que preparam o exercício das autoridades. (CARMONA, 2004 apud 

BUENO, 2013, p.50) 

 

 

 Quanto a funções, atividades e tarefas, Sousa afirma que: 
 

 

Nenhum funcionário, em sã consciência, elabora documentos por um desejo pessoal 

e obscuro. Ele só faz isso como resultado de uma tarefa (conjunto de ações 

executadas por um indivíduo, enquanto membro de uma organização e ocupante de 

um papel ocupacional). As tarefas, geralmente, são distribuídas a partir das 

atividades (que são conjuntos de procedimentos necessários para a execução de um 

processo ou função). As atividades são vinculadas às funções (isto é, conjunto de 

atividades similares e conexas ou interdependentes, de execução contínua, de caráter 

duradouro e sem término previsto, que provê suporte para a viabilização da missão 

da organização. A função indica "o que" é feito, sem detalhar "como" é feito é 

vinculada à missão (é a razão da existência da organização dentro de seu campo de 

atuação). (SOUSA, 2003, p.268) 

 

 

 A segunda fase da pesquisa tem como foco o próprio documento, com o objetivo de 

designar os tipos e as séries documentais. Tal processo, conforme o trecho,  

 

 

(...) se realiza com base no reconhecimento dos elementos internos e externos do 

documento, que se referem a sua estrutura física (gênero, suporte, formato e forma) 

e ao seu conteúdo (natureza da ação que lhe dá origem), para denominar o tipo e 
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definir a série documental. A série constitui o objeto de estudo da arquivística e 

sobre ela versa toda proposta de tratamento técnico. (RODRIGUES, 2012, p.207) 

 

 

 Nota-se, portanto, que durante esta etapa os documentos são analisados em diferentes 

aspectos com o objetivo de identificar suas características e particularidades de modo a 

possibilitar a designação dos tipos e séries documentais. Ainda segundo Rodrigues: 

 

 

As fontes de informações utilizadas nesta fase, além das leis, decretos, portarias, 

regimentos e regulamentos internos, são as consultas diretas às pessoas que estejam 

tramitando e produzindo os documentos, ligando-os às funções e atividades que 

produzem os documentos. (RODRIGUES, 2012, p.207) 

 

 

 A partir da coleta dessas informações pode-se delimitar os tipos documentais presentes 

no arquivo, atribuir valor a estes documentos - bem como elaborar a Tabela de Temporalidade 

com base nesses valores -, preparar um plano de classificação e implementar todas as etapas 

da gestão de documentos de forma eficiente. 

 A pesquisa de identificação arquivística permite, portanto, um diagnóstico da entidade 

criadora do arquivo (primeira fase) e dos próprios documentos (segunda fase). A relação entre 

as informações coletadas em ambas as suas fases metodológicas revela o contexto da 

produção documental, servindo dessa forma como base para a realização das demais 

atividades relacionadas ao fazer arquivístico. 

 

 

3.2 FORMULÁRIOS APLICADOS 

 

 

 Conforme visto, o processo de identificação arquivística consiste na coleta de 

informações a respeito de uma determinada entidade e dos documentos resultantes das 

atividades que esta executa. A primeira etapa deste processo tem como objetivo a 

identificação da entidade enquanto que a segunda é focada em sua documentação.  

Nesse sentido, o presente trabalho foi desenvolvido com base na primeira fase desta 

metodologia, por meio da coleta de informações relacionadas ás entidades produtoras dos 

documentos, no caso, sete municípios do estado do Rio de Janeiro provenientes de uma 

amostra da região conhecida como Grande Rio.  

Ainda que tenham sido coletadas no contexto da identificação arquivística, as 

informações reunidas durante a execução da presente pesquisa têm como foco o princípio 
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constitucional de acesso à informação. Portanto, o objeto da pesquisa realizada foi o acesso à 

informação pública municipal por parte do cidadão e sua relação com a política arquivística 

dos municípios analisados. A Constituição Federal aborda o direito ao acesso à informação 

nos seguintes trechos: 

 

 

• Inciso XXXIII do art. 5o: 
 

 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 

da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 1988, Art. 5°, 

inciso XXXIII) 

 

 

• Art. 37, § 3° onde afirma-se que: “A lei disciplinará as formas de participação do 

usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:” 

(BRASIL, 1988, Art.37, § 3°)sendo complementado pelo inciso II: “o acesso dos 

usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII” 

 

 

 

O inciso XXXIII do art. 5° já foi transcrito acima, já o inciso X afirma que: “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 1988, Art. 

5°, inciso X). 

 

 

• Art. 216, § 2°: “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem.” (BRASIL, 1988, Art. 216, § 2). 

 

 

O acesso à informação, conforme exposto acima, foi garantido aos cidadãos pela 

Constituição brasileira, entretanto, fazia-se necessário que este direito fosse regulamentado, 

fato este que ocorre com a criação da Lei n°12.527 – já abordada no capítulo anterior. 

Percebe-se, por conseguinte, que a legislação brasileira trata a questão do acesso à informação 
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como uma atribuição das entidades públicas que compõem o Estado - logo, o município como 

um desses entes “herda” tal responsabilidade. 

 Conforme visto anteriormente, um dos principais aspectos abordados pela presente 

pesquisa foi o acesso à informação. Explorou-se, porém, um ponto bem específico com 

relação a este tema: o acesso à informação pública municipal por meio da Internet. Neste 

trabalho, procurou-se relacionar tal questão as políticas arquivísticas desenvolvidas pelos 

municípios analisados.  

Nesse sentido, o Grupo de Pesquisa “Gênese Documental Arquivística” UFF/CNPq 

elaborou formulários de avaliação cujos campos foram idealizados com base nas leis 

n°12.527 – que regula o acesso à informação – e n° 8.159 que “Dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências.” Foram desenvolvidos dois 

formulários, sendo uma para a análise das prefeituras e outro para a análise das câmaras 

municipais, conforme observar-se abaixo: 

 

 

Figura 6: Formulário de Análise das Prefeituras 

Website  

Portal da Transparência / e-SIC  

Localização/ 

Contato para Acesso à Informação 

 

Regulamentação da Lei de Acesso à 

Informação 

 

Lei Orgânica Municipal  

Arquivo Público Municipal /  

Instituições Arquivísticas. 

 

Política Municipal de Arquivos / Legislação 

Arquivística 

 

Instrumentos de Gestão de Documentos  

Arquivo Geral / Intermediário  

História Administrativa  
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Figura 7: Formulário de Análise das Câmaras Municipais 

Website  

Portal da Transparência / e-SIC  

Localização/contato para acesso à 

informação 

 

Regimento Interno  

Arquivo da Câmara Municipal  

 

 

Conforme visto acima, parte dos campos de ambos os formulários são semelhantes, 

porém são preenchidos de acordo com as particularidades da prefeitura e da câmara - que são 

instituições diferentes, embora ambas estejam relacionadas e pertençam ao município. Quanto 

às diferenças existentes nos formulários, observa-se que na ficha referente às prefeituras 

encontra-se o campo “Lei Orgânica Municipal” que, no formulário relativo às câmaras 

municipais, é substituído pelo item “Regimento Interno”.  

Outra mudança é a ausência dos campos: “Regulamentação da Lei de Acesso à 

Informação”, “Arquivo Público Municipal / Instituições Arquivísticas”, “Política Municipal 

de Arquivos / Legislação Arquivística”, “Instrumentos de Gestão de Documentos, Arquivo 

Geral / Intermediário” e “História Administrativa” no formulário aplicado às câmaras. Tais 

itens não foram incluídos nesta ficha porque já estavam presentes na ficha das prefeituras, 

portanto as informações transcritas se repetiriam, uma vez que com relação a estes itens 

prefeitura e câmara são similares. 

Seguem abaixo as definições dos campos dos formulários: 

 

-Website: é o endereço eletrônico da página da prefeitura/câmara municipal na Internet. 

 

-Portal da Transparência / e-SIC: Este campo deve ser preenchido com os endereços 

eletrônicos de cada item, se houver. 

 

• Portal da Transparência: A CGU define o Portal da Transparência do Governo 

Federal em seu sítio eletrônico como: 

 

 

(...) um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a utilização dos recursos 

federais arrecadados com impostos no fornecimento de serviços públicos à 
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população,  além de se informar sobre outros assuntos relacionados à Administração 

Pública Federal. O site, lançado em novembro de 2004, é mantido pelo Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e tem o objetivo 

de garantir e ampliar a transparência da gestão pública e fortalecer a participação 

social na fiscalização dos gastos e investimentos do Poder Executivo Federal. 

(MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA 

UNIÃO, 2017) 

 

 

 Conforme visto, o Portal da Transparência Federal foi lançado em 2004 – sendo, 

portanto, anterior à criação da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527), ocorrida em 2011. 

Esta lei estabelece no Art. 8° que: 

 

 

É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas.  

 

§ 1° Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no 

mínimo:  

 

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 
respectivas unidades e horários de atendimento ao público;  

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;  

III - registros das despesas;  

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;  

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de 

órgãos e entidades; e  

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  

 

§ 2° Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão 

utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 

obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores 

(internet). (BRASIL, 2011, Art. 8°) 

 

 

Nota-se, dessa forma, que a Lei n°12.527 tornou obrigatório que os órgãos e entidades 

públicas divulgassem informações relativas à administração de recursos públicos na Internet. 

Em decorrência deste fato, tais entidades foram obrigadas a desenvolverem Portais da 

Transparência – inclusive no âmbito municipal. Portanto, o Portal da Transparência de uma 

prefeitura/câmara municipal deve divulgar as informações relacionadas no Art. 8° da Lei 

n°12.527, bem como seguir as recomendações de seu § 3°: 

 

 

Os sítios de que trata o § 2° deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, 

aos seguintes requisitos:  

 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 

forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;  
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II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive 

abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise 

das informações;  

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina;  

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;  

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;  

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via 

eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para 

pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro 

de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

aprovada pelo Decreto Legislativo n° 186, de 9 de julho de 2008. (BRASIL, 2011, 

Art.8°) 

 

 

• e-SIC: A Lei n°12.527 estabelece no Art. 10 § 2° que: “Os órgãos e entidades do 

poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de 

acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.” (BRASIL, 2011). O Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) é o instrumento pelo 

qual o cidadão pode encaminhar seus pedidos de informação a uma determinada 

entidade pública. Segundo a CGU: 

 

 

Nesse tipo de serviço o interessado pode, por meio da Internet, fazer o pedido de 

informação que julgar necessário. A resposta ao pedido também pode ser realizada, 

pelo órgão público demandado, pela Internet. A prestação desse serviço pela rede de 

computadores se mostra uma forma ágil e fácil de atender ao solicitante, que pode 

obter as informações necessárias sem precisar sair de casa.(MINISTÉRIO DA 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013,p.19) 

 

 

-Localização/contato para acesso à informação: Esse campo do formulário é preenchido com 

a localização do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) físico da entidade pública e as 

formas de contatá-lo - telefone e e-mail (se houver). No Art. 9° da Lei n°12.527 o SIC é 

criado e suas atribuições instituídas: 

 

 

O acesso a informações públicas será assegurado mediante:  

 

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder 

público, em local com condições apropriadas para:  

 

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;  

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;  

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e  

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular 

ou a outras formas de divulgação. (BRASIL, 2011, Art. 9°, grifo nosso) 
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-Regulamentação da Lei de Acesso à Informação: Conforme já explorado no presente 

trabalho, a regulamentação da LAI localmente é importante para a adequação das normas 

estabelecidas por esta lei à realidade e as especificidades de cada município. Entretanto, deve 

ter caráter complementar a esta lei, não podendo contrariar nenhum dos preceitos por ela 

estabelecidos. Neste campo do formulário verifica-se se tal regulamentação foi realizada. 

-Lei Orgânica Municipal: Observa-se nesse campo se a lei orgânica municipal apresenta 

alguma norma relativa à documentação produzida pelo município e seu tratamento 

arquivístico.  

 

-Regimento Interno: Observa-se nesse campo se o regimento interno da câmara municipal 

apresenta alguma norma relativa à documentação produzida pelo município e seu tratamento 

arquivístico.  

 

-Arquivo Público Municipal / Instituições Arquivísticas: Nesse quesito busca-se avaliar se o 

município possui um Arquivo Público Municipal ou alguma outra instituição arquivística 

responsável pela guarda dos documentos relativos à administração do município. Em caso 

positivo, tais instituições são listadas. Este item é importante para identificar se existe política 

arquivística nos municípios analisados, uma vez que, conforme já exposto neste trabalho: 

 

 
O arquivo público municipal tem por finalidade formular e implementar a política 

municipal de arquivos, por meio da gestão, tratamento técnico, transferência, 

recolhimento, preservação e divulgação dos documentos arquivísticos, em qualquer 

suporte ou formato, garantindo, desta forma, pleno acesso à informação com vistas a 

subsidiar as decisões governamentais de caráter político administrativo, apoiar o 

cidadão na defesa de seus direitos, além de fomentar o desenvolvimento científico e 

divulgar o patrimônio documental. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2014, p.20) 
 

 

-Política Municipal de Arquivos / Legislação Arquivística: Neste campo busca-se verificar se 

foram aprovadas em âmbito municipal leis relativas ao tratamento arquivístico da 

documentação do município. Em caso positivo, tais leis são listadas. 

 

-Instrumentos de Gestão de Documentos: Este quesito visa identificar se há algum 

instrumento de gestão documental utilizado pelo município em decorrência do tratamento 

documental aplicado. Consideram-se como instrumentos de gestão documental neste item: 

plano de classificação, quadro de arranjo, tabela de temporalidade e manuais referentes ao 

tema.  
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-Arquivo geral / intermediário: Verifica-se neste quesito se há informações a respeito de um 

arquivo geral municipal ou arquivo intermediário e se há instituições arquivísticas diferentes 

para realizar a guarda e o tratamento dos documentos municipais nas diferentes fases de seu 

ciclo de vida. Em caso positivo, tais instituições são listadas. 

 

-História Administrativa: Nesse quesito o objetivo é levantar informações relativas à história 

de formação do município e, em decorrência desse fato, identificar o início de sua produção 

documental e suas variações territoriais ao longo do tempo – anexação ou perda de territórios. 

Este item é importante, pois auxilia identificação do contexto de produção documental dos 

municípios analisados. 

 

-Arquivo da Câmara Municipal: Verifica-se neste item se a câmara do município possui uma 

instituição arquivística própria responsável pela gestão, preservação e acesso aos documentos. 

 

 

3.3 METODOLOGIA DA PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

 

O presente trabalho foi produzido no contexto do projeto de pesquisa “Gestão de 

documentos, arquivos e acesso à informação: identificação dos requisitos da transparência 

administrativa nos municípios da Grande Rio”, da professora Ana Célia Rodrigues, sendo, 

portanto, um recorte temático deste projeto. Este trabalho também é parte integrante da 

produção do Grupo de Pesquisa “Gênese Documental Arquivística” UFF/CNPq. 

Conforme abordado anteriormente, foi selecionada uma amostra composta por sete 

municípios pertencentes à região conhecida como Grande Rio. Os municípios selecionados 

foram: Itaguaí, Maricá, Mesquita, Nilópolis, São Gonçalo, Seropédica e Rio de Janeiro. 

Buscou-se selecionar locais com populações expressivas, ainda que variadas – Seropédica, o 

município menos populoso da amostra, tinha população estimada pelo IBGE no ano de 2016 

de 83.667 habitantes, enquanto que o Rio de Janeiro, o mais populoso, tinha população 

estimada no mesmo ano de 6.498.837 de pessoas. 

Anteriormente a exploração da metodologia de pesquisa adotada neste trabalho, faz-se 

necessário a definição dos conceitos que compõem este termo.  
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• Metodologia: “Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade” (MINAYO, 2002, p.16, grifo da autora) 

 

• Pesquisa:  

 

Entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na sua indagação e 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 

frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa 

vincula pensamento e ação. (MINAYO, 2002, p.17, grifo da autora) 

 

 

Portanto, a partir das definições de Minayo, pode-se entender como metodologia da 

pesquisa a forma como uma determinada investigação científica é conduzida, 

independentemente da área da ciência em que se realiza. Quanto ao presente trabalho, pode-se 

afirmar que, no tocante à abordagem adotada, a pesquisa desenvolvida foi qualitativa, 

modalidade de pesquisa que: 

 

 

(...) responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com 

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

(MINAYO, 2002, p.21-22) 

 

 

Já no que tange à sua natureza, o tipo de pesquisa utilizado foi a pesquisa aplicada, 

modalidade que “Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.” (SILVEIRA, CÓRDOVA, 

2009, p.35). Quanto aos objetivos, esta pesquisa pode ser considerada como exploratória. 

Segundo Gil, pesquisas desse tipo: 

 

 

(...) têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.”(GIL, 2002, 

p.41) 

 

 

Após a definição dos formulários e de seus campos, foi realizada a pesquisa nos 

websites e/ou portais da transparência das prefeituras, bem como nos de suas respectivas 

câmaras municipais. A partir das informações recolhidas nos sítios oficiais mantidos por essas 

instituições foram preenchidos os itens presentes em ambos os formulários. Também foram 
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submetidas às prefeituras solicitações de informações por meio eletrônico, direito garantido –

conforme abordado anteriormente - pela Lei n°12.527 no Art. 10 § 2°: “Os órgãos e entidades 

do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por 

meio de seus sítios oficiais na internet.” (BRASIL, 2011). 

Segue abaixo os formulários preenchidos referentes à prefeitura e a câmara municipal 

de Itaguaí – estes e os demais formulários poderão ser verificados no apêndice deste trabalho. 

 

 

Formulário Prefeitura – Itaguaí 

Website http://www.itaguai.rj.gov.br/ 

Portal da Transparência / e-SIC http://www.itaguai.rj.gov.br/acesso-a-informacao.php        

/ 

http://www.itaguai.rj.gov.br/esic/index/ 

Localização/ 

Contato para Acesso à Informação 

SIC na Prefeitura Municipal de Itaguaí/RJ. 

Localização: Rua General Bocaiúva, 636 Centro, CEP: 

23.815-310  

No Balcão de informações [Guichê 01]  

Telefones: (21) 2688-1801 / Ramal: 211  

Horário de atendimento: 08:00 às 17:00 

Regulamentação da Lei de Acesso 

à Informação 

Não consta 

Lei Orgânica Municipal Art. 115 - Os auxiliares diretos do Prefeito 

apresentarão declaração de bens no ato de posse e no 

término do exercício do cargo, que constará dos arquivos 

da Prefeitura. (pg. 47) 

Art. 256 - Os documentos de valor histórico-

cultural terão sua preservação assegurada, inclusive 

mediante recolhimento ao arquivo publico municipal. 

(pg. 79) 

 

Arquivo Público Municipal /  

Instituições Arquivísticas. 

Não consta 

Política Municipal de Arquivos / 

Legislação Arquivística 

Não consta 

Instrumentos de Gestão de Não consta 
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Documentos 

Arquivo Geral / Intermediário Não consta 

História Administrativa O desbravamento do atual território de Itaguaí foi iniciado em 

meados do século XVII, quando índios da Ilha de Jaguanum 

(na época denominada Jaguaramenon) se transferiram para a 

Ilha de Itacuruçá. Da ilha mais tarde atravessaram para o 

Continente onde se fixaram entre os rios Tinguaçu e Itaguaí. 

Nesse local chegaram mais tarde os missionários da 

Companhia de Jesus para iniciar sua catequese.(...) 

Os jesuítas mudaram-se para a Fazenda Santa Cruz para 

ficarem mais próximos do oceano. Mudaram-se levando todos 

os habitantes do arraial. Nesse novo local em 1718 foi iniciada 

a construção do novo templo dedicado a São Francisco Xavier, 

que foi concluído em 1729. É a mesma igreja que continua 

sendo a matriz de Itaguaí. Com a expulsão dos jesuítas pelo 

Marquês de Pombal em 1755 a aldeia ficou sem sua escola e 

perdeu também a organização base do aldeamento que era feita 

pelos jesuítas, mas o povoado subsistiu. Itaguaí passou à 

categoria de Paróquia em 1795.  

A atividade econômica de praticamente toda região costeira 

incluindo Itaguaí eram as plantações de cana-de-açúcar. Suas 

terras férteis proporcionaram uma vida rural e comercial 

bastante vigorosa durante todo o século XIX. 

Itaguaí passou a condição de Vila em 5 de Julho de 1818 com 

o nome de Vila de São Francisco Xavier de Itaguaí.. 

Em 1939 chegavam a Itaguaí os primeiros imigrantes 

japoneses. Eles deixavam o estado de São Paulo vindo se 

instalar em Itaguaí e com seu trabalho e conhecimento da 

agricultura incrementaram a lavoura nesse território 

contribuindo para o saneamento das áreas agrícolas. Após a 

guerra, em 1946, chegaram novos imigrantes a Itaguaí. 

 

Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de São Francisco Xavier 

de Itaguaí, por Ordem Régia de 22-12-1795. Referem-se 

também a criação do distrito os Decretos Estaduais n.º 1, de 

08-05-1892 e 1-A 03-06-1892, subordinado aos municípios do 

Rio de Janeiro e Angra dos Reis (ex-Ilha Grande). 

Elevado à categoria de vila com a denominação de São 

Francisco Xavier de Itaguaí, por Alvará de 05-06-1818, 
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desmembrado dos municípios do Rio de Janeiro e Angra dos 

Reis.  

Constituído de 3 distritos: Itaguaí, Bananal e Paracambi. 

Por aviso de 13-11-1818, a vila de São Francisco Xavier de 

Itaguaí é extinta, voltando a categoria de distrito. 

Reintegrado a categoria de vila com a denominação de São 

Francisco Xavier de Itaguaí, por Provisão de 13-11-1819, 

desmembrado do município do Rio de Janeiro e Angra dos 

Reis. Sede na antiga vila de São Francisco Xavier de Itaguaí. 

Constituído de 3 distritos: Itaguaí, Bananal e Paracambi. 

Reinstalada em 11-02-1820. 

pela Lei Provincial n.º 549, de 30-08-1851 e por Decretos 

Estaduais n.º 1, de 08-05-1892 e 1-A, de 03-06-1892, é criado 

o distrito de Bananal e anexado ao município de São Francisco 

Xavier de Itaguaí. 

Elevado à condição de cidade com a denominação de Itaguaí, 

pelo Decreto Estadual n.º 1-A, de 03-06-1892. 

Pelos Decretos Estaduais n.º s 1, de 08-05-1892 e 1-A, de 03-

06-1892, é criado o distrito de São Pedro e São Paulo do 

Ribeirão das Lages e anexado ao município de Itaguaí. Pela 

Lei Estadual n.º 201, de 06-12-1895, o distrito de São Pedro e 

São Paulo do Ribeirão das Lages passou a denominar-se 

Macacos. 

Pela Lei Estadual n.º 536, de 19-12-1901, o distrito de 

Macacos (ex-São Pedro e São Paulo do Ribeirão das Lages) 

passou a denominar-se Paracambi. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 

município é constituído de 3 distritos: Itaguaí, Bananal e 

Paracambi (ex-Macacos). 

Pela Lei Estadual n.º 1.801, de 08-01-1924, o distrito de 

Bananal passou a denominar-se Patioba. Pela Lei Estadual n.º 

2.069, de 29-11-1926, é criado os distritos de Caçador e Coroa 

Grande e anexados ao município de Itaguaí. Sob a mesma Lei, 

o distrito de Patioba (ex-Macacos) passou a denominar-se 

Seropédica. 

Em divisão administrativa referente ano de 1933, o município 

é constituído de 5dstritos: Itaguaí, Caçador, Coroa Grande, 

Paracambi e Seropédica (ex-Patioba). 

Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-

XII-1936 e 31-XII-1937. 
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Pelo Decreto-lei Estadual n.º 1.056, de 31-12--1943, o distrito 

de Caçador passou a denominar-se Ibituporanga. Em divisão 

territorial datada de I-XII-1955, o município é constituído de 5 

distritos: Itaguaí, Coroa Grande, Ibituporanga(ex-Caçador), 

Paracambi e Seropédica. Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de I-VII-1960. Pela Lei Estadual n.º 4.426, de 

08-08-1960, é desmembrado do município de Itaguaí o distrito 

de Paracambi. Elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é 

constituído de 4 distritos: Itaguaí, Coroa Grande, Ibituporanga 

e Seropédica. Assim permanecendo em divisão territorial 

datada de 1991. Pela Lei Estadual n.º 1.586, de 18-11-1993, 

extingui do município de Itaguaí o distrito de Coroa Grande, 

sendo seu território voltando a fazer parte do distrito sede de 

Itaguaí. Em Síntese de 31-XII-1994, o município é constituído 

de 3 distritos: Itaguaí, Ibituporanga e Seropédica. 

Pela Lei Estadual n.º 2.446, de 12-10-1995, é desmembrado de 

Itaguaí o distrito de Seropédica. Elevado à categoria de 

município. Em divisão territorial datada de 2003, o município 

é constituído de 2 distritos: Itaguaí e Ibituporanga. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2007 

Fonte: Informações retiradas dos sítios eletrônicos do IBGE da Câmara Municipal de Itaguaí 

 

 

Formulário Câmara – Itaguaí 

Website http://www.camaraitaguai.rj.gov.br/ 

Portal da Transparência / e-SIC http://www.camaraitaguai.rj.gov.br/novo-portal-transparencia/  

/ 

Não consta 

Localização / Contato para Acesso 

à Informação 

Possui SIC, localizado na sede da Câmara Municipal de 

Itaguaí, situado na Rua Amélia Louzada n.º 277, Centro, 

Itaguaí, RJ, no horário das 9 às 17 horas. 

Regimento Interno Menção a Arquivos no Regimento Interno: 

Art. 95 - Das reuniões das Comissões lavrar-se-ão atas, 

as quais serão numeradas anualmente, a partir do numero 01 

(um), com o sumario do que nelas houver ocorrido. 

§5º - A ata da reunião secreta, lavrada no final desta, 

depois de assinada e rubricada pelo Presidente e pelo Secretario 
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se lacrada e recolhida ao arquivo a da Câmara Municipal. 

Art. 213. Votada uma proposi5o, todas as demais que 

tratem do mesmo assunto, ainda que a elas n5o anexadas, serão 

consideradas prejudicadas e remetidas ao arquivo. (pg. 70) 

Art. 272- São infrações politico-administrativas do 

Prefeito aquelas definidas em Lei Federal e também: 

IV - impedir o exame de livros, folhas de pagamento ou 

documentos que devam ser do conhecimento da Câmara 

Municipal ou constar do arquivo desta, e a verificação de obras 

e serviços por comissões de investigação da Câmara Municipal 

e suas comissões permanentes, assim como auditoria 

regularmente constituída; (pg. 84-85) 

Arquivo da Câmara Municipal Não há informações disponíveis no site, porém possui 

“secretaria de protocolo e arquivo”. 

Fonte: Informações retiradas do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itaguaí 

 

 

4 RESULTADOS, ANÁLISE E PROBLEMAS DAS ADMINISTRAÇÕES 

MUNICIPAIS 

 

 

Durante a execução da pesquisa, foi incluído nos formulários o item “História 

Administrativa” para contextualizar a produção documental dos municípios selecionados pela 

amostra. Realizou-se também a avaliação de quesitos relativos a políticas públicas 

arquivísticas municipais. Isto foi realizado por meio dos seguintes campos dos formulários: 

 

-Lei Orgânica Municipal 

-Regimento Interno 

-Arquivo Público Municipal / Instituições Arquivísticas 

-Política Municipal de Arquivos / Legislação Arquivística 

-Instrumentos de Gestão de Documentos 

-Arquivo geral / intermediário  

-Arquivo da Câmara Municipal:  
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Foram avaliados também quesitos relacionados à questão do acesso à informação nos 

municípios da amostra com base na Lei n°12.527. Os itens dos formulários utilizados para 

este fim foram: 

 

-Website 

-Portal da Transparência / e-SIC 

-Localização/contato para acesso à informação 

-Regulamentação da Lei de Acesso à Informação 

 

Nota-se, portanto, que durante a análise do tema “acesso à informação municipal” 

foram levados em consideração tanto elementos de transparência ativa como de transparência 

passiva. Estas formas de divulgação de informações podem ser definidas como: 

 

• Transparência ativa:  

 

 

Informações de relevante interesse público e coletivo produzidas ou mantidas por 

entidades públicas devem ser publicadas independentemente de requerimentos. Ou 

seja, os sites dos organismos sujeitos à LAI devem fornecer um rol de informações 

de forma espontânea, sem que seja preciso fazer um pedido de informação. 

(LOGAREZZI, 2016, p.9) 

 

 

• Transparência passiva: “Nos casos em que a informação não foi divulgada de 

forma ativa, qualquer pessoa interessada poderá apresentar pedidos de acesso à 

informação aos órgãos públicos, pessoalmente ou via internet.” (LOGAREZZI, 

2016, p.11) 

 

 Portanto, o Portal da Transparência é um instrumento de transparência ativa, enquanto 

que as formas de contato para acesso à informação – SIC e e-SIC –, por meio das quais as 

informações são solicitadas às instituições públicas, constituem instrumentos de transparência 

passiva. 

Como forma de avaliação da questão da transparência passiva enviaram-se solicitações 

de acesso à informação às prefeituras dos municípios pertencentes à amostra selecionada. Os 

pedidos foram remetidos eletronicamente e continham as seguintes questões – elaboradas pelo 

Grupo de Pesquisa “Gênese Documental Arquivística” UFF/CNPq: 
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a) Existe um Arquivo Público Municipal? Se sim, qual é o contato da instituição e 

legislação de criação? 

  

b) Em caso negativo, onde são armazenados os documentos permanentes do 

município? Existe um arquivo geral ou alguma outra instituição dedicada a esse 

fim (centro de documentação, museu, associação, etc.)? 

 

c) Existe um arquivo geral (corrente) da prefeitura? Se sim, é vinculado a qual 

secretaria? Em caso negativo, onde ficam arquivados os processos administrativos 

(em andamento ou encerrados) e demais documentos produzidos pela prefeitura? 

 

d) Existe uma Secretaria ou setor responsável pela Gestão de Documentos na 

prefeitura? 

 

e) Existe a formalização de uma Política Municipal de Arquivos? 

 

f) Existem instrumentos de gestão de documentos (Plano de Classificação de 

Documentos, Tabela de Temporalidade de Documentos) vigentes na prefeitura? 

 

g) Foi feita regulamentação da Lei de Acesso à Informação federal (Lei Federal 

12.527/2011) em âmbito municipal? Se sim, qual o número da legislação? 

 

 Ao receber uma solicitação de informação – seja por meio físico ou eletrônico – as 

entidades públicas possuem um prazo estabelecido legalmente para encaminhar a resposta ao 

cidadão, conforme o determinado no Art. 11 da Lei n°12.527: 

 

 

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato 

à informação disponível.  

 

§ 1°  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o 

órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) 

dias:  

 

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução 

ou obter a certidão;  

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 

pretendido; ou  

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o 

órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou 

entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.  

 

§ 2° O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 

mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. (BRASIL, 

2011, Art.11) 

 

 

 Portanto, as instituições públicas que recebem solicitações de informação possuem 

prazo de 20 dias para encaminhar a resposta ao cidadão solicitante. Este prazo, entretanto, 
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pode ser prorrogado por mais 10 dias – desde que o requerente seja informado de tal 

prorrogação.  

 

 

4.1 RESULTADOS DAS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO 

 

 

Seguem os resultados das solicitações de informação encaminhadas às prefeituras dos 

municípios pertencentes à amostra: 

 

• Itaguaí:  

Após ser verificada a impossibilidade de enviar o pedido de acesso à informação pelo 

e-SIC, buscou-se enviá-lo pela Ouvidoria, entretanto repetiu-se o problema ocorrido no e-SIC: 

para o envio de pedidos, faz-se necessário um cadastramento no sistema. Tal cadastro, no 

entanto, não é efetuado pelo site, logo as informações não puderam ser solicitadas.  

 

• São Gonçalo:  

 

Conforme constatado na aplicação do formulário, a prefeitura de São Gonçalo não 

possui um e-SIC propriamente dito. Entretanto, a entidade atribui a sua Ouvidoria Geral a 

responsabilidade de receber os pedidos de informação feitos pelo cidadão, conforme o trecho 

retirado de seu sítio eletrônico: “As atribuições da Ouvidoria Geral incluem receber pedidos 

de informação, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios sobre a Administração 

Municipal direta e indireta, bem como receber, processar e encaminhá-las aos setores 

competentes.”. Mediante a esta situação, enviou-se o pedido para o e-mail da ouvidoria: 

ouvidoria@pmsg.rj.gov.br. Transcorreram-se os 30 dias estabelecidos legalmente para o 

atendimento da solicitação (inclusos os 10 dias em caso de prorrogação) sem que houvesse 

resposta da prefeitura. 

 

 

• Maricá:  
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Possui e-SIC bem estruturado, apresenta procedimentos de acesso simples e bem 

explicados. Para enviar a solicitação de informação, o cidadão precisa fazer cadastro no 

sistema. Após o envio do pedido, recebe-se um número de protocolo para acompanhar o 

andamento da solicitação. Transcorridos 20 dias após o pedido, foi informado que o prazo 

seria prorrogado com a justificativa de que havia sido encaminhado um memorando ao setor 

responsável e que aguardavam este retorno para atenderem minha solicitação. Conforme pode 

se observar abaixo: 

 

 

Figura 8: e-SIC Maricá 

 

Fonte: e-SIC da prefeitura de Maricá 

 

Passados os 10 dias previstos por lei para a prorrogação do atendimento à solicitação 

ainda não havia resposta para o pedido. 

 

• Mesquita:  

 

Existe um link para a página do e-SIC no Portal da Transparência da prefeitura, porém 

quando pressionado este atalho não leva a página alguma. Por esse motivo, o pedido de aceso 

à informação foi realizado pelo email: esic@mesquita.rj.gov.br . Cumpridos os 30 dias 
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determinados pela Lei n°12.527 para o atendimento do pedido de acesso à informação 

(inclusos os 10 dias em caso de prorrogação) não houve resposta da prefeitura. 

 

 

• Nilópolis: 

 

 

Não possui e-SIC e não faz menção ao envio de perguntas relacionadas a informações 

públicas. O pedido de acesso à informação foi encaminhado pela ouvidoria por meio da 

abertura de Chamado, tendo recebido número de protocolo. No site da Ouvidoria é informado 

que o prazo máximo para resposta dos Chamados abertos é de 10 dias, porém após os 30 dias 

estabelecidos pela Lei n°12.527 para o atendimento das solicitações de aceso à informação 

(inclusos os 10 dias em caso de prorrogação) ainda não havia sido recebida nenhuma resposta: 

 

 

Figura 9: Ouvidoria Nilópolis 

 
Fonte: Ouvidoria da prefeitura de Nilópolis 
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O pedido de informação foi enviado também pelo “Fale Conosco” do portal da 

transparência – sem receber número de protocolo – e, assim como a solicitação enviada pela 

Ouvidoria, não obteve retorno. 

 

• Seropédica:  

 

Site da prefeitura fora do ar no dia em que os pedidos foram submetidos. 

• Rio de Janeiro:  

 

Não possui e-SIC, porém a prefeitura informa que as solicitações de acesso à 

informação devem ser submetidas pelo Portal 1746, que estava fora do ar no dia em que os 

pedidos foram feitos – assim como a Ouvidoria. Como as vias pelas quais as solicitações de 

informações deveriam ser remetidas tinham problemas, os pedidos foram enviados pelo site 

“Rio Transparente”. Passou-se o prazo estabelecido legalmente para o recebimento de 

resposta (inclusos os 10 dias em caso de prorrogação), sem que houvesse retorno da 

prefeitura. 

 

 

4.2 GRÁFICOS E QUADRO GERAL 

 

 

 A partir da análise dos formulários que se encontram no apêndice deste trabalho e do 

levantamento de mais alguns dados, chega-se a seguinte tabela quanto às prefeituras: 
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Tabela: Quadro Geral 

  Aplicação da LAI 12.527/2011 Aplicação da Lei 8.159/1991 Total 

Município 

Tem 

 Portal  

Da 

Transpa- 

rência? 

Tem  

e-SIC? 

Tem 

SIC 

(Área 

Física)? 

Tem Ato 

Normativo 

que 

Regula- 

menta a 

LAI? 

Tem Ato 

Normativo/

Manuais 

Sobre 

Gestão de 

Documen-

tos e 

Arquivos? 

Faz 

eliminação 

de Docu-

mentos 

públicos? 

Tem 

Arquivo 

Geral/ 

Central/ 

Interme-

diário? 

Tem 

Arqui-

vo 

Público 

Munici

pal? 

Sim Não 

Itaguaí Sim Sim Sim Não consta Não consta Sim 

Não 

consta Sim 5 3 

Maricá Sim Sim Sim Não consta Não consta Não consta 

Não 

consta 

Não 

consta 3 5 

Mesquita Sim Sim Sim Não consta Sim Não consta 

Não 

consta Sim 5 3 

Nilópolis Sim Não 

Não 

consta Não consta Não consta Não consta 

Não 

consta 

Não 

consta 1 7 

São 

Gonçalo Sim Não 

Não 

consta Não consta Não consta Não consta 

Não 

consta 

Não 

consta 1 7 

Seropédica Sim Sim Sim Não consta Não consta Não consta 

Não 

consta 

Não 

consta 3 5 

Rio de 

Janeiro Sim Não 

Não 

consta Sim Sim Sim Sim 

Não 

consta 5 3 

Fonte: Tabela criada pelo Grupo de Pesquisa “Gênese Documental Arquivística” UFF/CNPq 

e preenchida pela autora 

 

 

Os campos do quadro acima podem ser representados por meio dos gráficos a seguir: 
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a) Representação do Campo “Tem Portal da Transparência?”: 

 

Figura 10: “Tem Portal da Transparência?” 

 

             Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

b) Representação do Campo “Tem e-SIC?”: 

 

Figura 11: “Tem e-SIC?” 

 

              Fonte: Elaborada pela autora 
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c) Representação do Campo “Tem SIC (Área Física)”?: 

 

Figura12: “Tem SIC (Área Física)”?  

 

               Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

d) Representação do Campo “Tem Ato Normativo que Regulamenta a LAI?”: 

 

Figura 13: “Tem Ato Normativo que Regulamenta a LAI?” 

 

              Fonte: Elaborada pela autora 
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e) Representação do Campo “Tem Ato Normativo/Manuais Sobre Gestão de 

Documentos e Arquivos?” 

 

Figura 14: “Tem Ato Normativo/Manuais Sobre Gestão de Documentos e Arquivos?”: 

 

 

             Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

f) Representação do Campo “Faz Eliminação de Documentos Públicos?”: 

 

Figura 15: “Faz Eliminação de Documentos Públicos?” 

 

              Fonte: Elaborada pela autora 
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g) Representação do Campo “Tem Arquivo Geral/Central/Intermediário?”: 

 

Figura 16: “Tem Arquivo Geral/Central/Intermediário?” 

 

            Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

h) Representação do Campo “Tem Arquivo Público Municipal?”: 

 

Figura 17: “Tem Arquivo Público Municipal?” 

 

            Fonte: Elaborada pela autora 
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i) Comparação entre quesitos atendidos e quesitos não atendidos: 

 

Figura 18: Quesitos Atendidos X Quesitos Não Atendidos 

 

              Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

j) Comparação entre atendimentos de quesitos relacionados à LAI e quesitos 

relacionados à Lei n° 8.159: 

 

Figura 19: Quesitos Relacionados à LAI X Quesitos Relacionados à Lei n° 8.159 

 

               Fonte: Elaborada pela autora 
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa demonstra que existe uma clara a relação entre a existência de uma 

instituição arquivística municipal e políticas arquivísticas. Os municípios de Itaguaí, Mesquita 

e Rio de Janeiro, que possuem instituições desta natureza, desempenham atividades que se 

relacionam a este tipo de política – conforme o observado no capítulo anterior – enquanto que 

os demais municípios não cumpriram nenhum dos requisitos relativos à avaliação de políticas 

arquivísticas municipais.  

Itaguaí realizou, este ano, a eliminação de documentos públicos por intermédio da 

avaliação da “Comissão de Incineração de Documentos”, enquanto que em Mesquita houve a 

criação da “Comissão Permanente de Gestão Documental” (CPGD) – também em 2017 –por 

meio da Portaria nº 427/2017, que estabelece como finalidade desta Comissão “orientar e 

realizar o processo de análise, avaliação e seleção com vista a estabelecer prazos de guarda e 

destinação final do acervo de documentos da Prefeitura Municipal de Mesquita.” Já o 

município do Rio de Janeiro desenvolve manuais relativos à Gestão de documentos e outras 

práticas referentes ao fazer arquivístico, por intermédio do Arquivo Geral da Cidade do Rio 

de Janeiro. 

Ainda que esses três municípios não implementem uma política arquivística municipal 

de forma plena –nenhum cumpre todos os quesitos presentes no quadro geral relativos à Lei 

nº8.159 –,obtiveram desempenho melhor que o dos demais municípios na avaliação dos 

requisitos relacionados a esta política.Por meio destes resultados e da constatação de que 

apenas três dos sete municípios analisados possuem instituições arquivísticas municipais, 

pode-se inferir que o tratamento da documentação arquivística na maior parte dos municípios 

da região do Grande Rio, pertencentes à amostra, tem sido negligenciado por parte da 

administração pública municipal.  

Com relação à questão do acesso à informação, verificou-se que todos os municípios 

da amostra possuem Portal de Transparência, apesar de apenas o município do Rio de Janeiro 

ter regulamentado a Lei de Acesso à Informação (Lei n°12.527) localmente. Com relação aos 

instrumentos de transparência passiva, e-SIC e SIC, observou-se que os integrantes da 

amostra ou possuem ambos ou não possuem nenhum.  

Os municípios que possuem e-SIC e SIC são Itaguaí, Maricá, Mesquita e Seropédica. 

São Gonçalo e Rio de Janeiro disponibilizam outros meios para que o cidadão remeta sua 

solicitação de acesso à informação, são eles “Ouvidoria Geral” e “Portal 1746”, 

respectivamente. Embora nenhuma das prefeituras tenha respondido às questões enviadas por 
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meio dos pedidos de informação – descumprindo assim o prazo legal – o e-SIC de Maricá foi 

o que apresentou melhor desempenho, pois além deste canal de envio ser bem estruturado e 

simplificado, foi o único que informou o status do pedido e justificou a ausência de resposta. 

Por meio dos dados coletados no decorrer da pesquisa, tornou-se notório que a maioria 

dos municípios cumprem mais requisitos relativos à Lei de Acesso à Informação do que os 

relativos a políticas arquivísticas – sendo a única exceção o município do Rio de Janeiro. 

Entretanto, evidenciou-se também que, em nenhuma das localidades analisadas, os princípios 

da LAI são cumpridos em sua totalidade – nesse sentido, pode-se destacar o fato de que 

nenhum dos pedidos de informação feitos foi atendido. Outra questão observada foi a 

instabilidade dos sítios oficiais de boa parte dos municípios – que com certa frequência se 

encontravam fora do ar. 

Os problemas relacionados afetam diretamente ao cidadão no que tange ao direito de 

acesso às informações públicas municipais, uma vez que constituem um obstáculo para que o 

indivíduo exerça esta garantia legal. A ausência de políticas arquivísticas bem elaboradas e 

implementadas representa uma ameaça à documentação, presente nos arquivos, uma vez que 

não garante que os documentos sejam armazenados de forma correta, bem como acarreta o 

risco de que estes sejam perdidos ao longo de seu trâmite ou eliminados de forma incorreta, 

devido à falta de um programa de gestão de documentos.  

Sendo assim, somente é possível que haja de fato transparência administrativa com a 

atuação conjunta entre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e a implementação de 

uma política pública arquivística associada à gestão de documentos – um dos pilares dessa 

política.  
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APÊNDICE 

 

 

FORMULÁRIOS PREFEITURAS  

 

 

Itaguaí 

Website http://www.itaguai.rj.gov.br/ 

Portal da Transparência / e-SIC http://www.itaguai.rj.gov.br/acesso-a-informacao.php        

/ 

http://www.itaguai.rj.gov.br/esic/index/ 

Localização/ 

Contato para Acesso à 

Informação 

SIC na Prefeitura Municipal de Itaguaí/RJ. 

Localização: Rua General Bocaiúva, 636 Centro, CEP: 

23.815-310  

No Balcão de informações [Guichê 01]  

Telefones: (21) 2688-1801 / Ramal: 211  

Horário de atendimento: 08:00 às 17:00 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

Não consta 

Lei Orgânica Municipal Art. 115 - Os auxiliares diretos do Prefeito 

apresentarão declaração de bens no ato de posse e no 

término do exercício do cargo, que constará dos arquivos 

da Prefeitura. (pg. 47) 

Art. 256 - Os documentos de valor histórico-

cultural terão sua preservação assegurada, inclusive 

mediante recolhimento ao arquivo publico municipal. (pg. 

79) 

 

Arquivo Público Municipal /  

Instituições Arquivísticas. 

Não consta 

Política Municipal de Arquivos / 

Legislação Arquivística 

Não consta 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não consta 

Arquivo Geral / Intermediário Não consta 
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História Administrativa O desbravamento do atual território de Itaguaí foi iniciado em 

meados do século XVII, quando índios da Ilha de Jaguanum (na 

época denominada Jaguaramenon) se transferiram para a Ilha de 

Itacuruçá. Da ilha mais tarde atravessaram para o Continente 

onde se fixaram entre os rios Tinguaçu e Itaguaí. Nesse local 

chegaram mais tarde os missionários da Companhia de Jesus 

para iniciar sua catequese.(...) 

Os jesuítas mudaram-se para a Fazenda Santa Cruz para ficarem 

mais próximos do oceano. Mudaram-se levando todos os 

habitantes do arraial. Nesse novo local em 1718 foi iniciada a 

construção do novo templo dedicado a São Francisco Xavier, 

que foi concluído em 1729. É a mesma igreja que continua 

sendo a matriz de Itaguaí. Com a expulsão dos jesuítas pelo 

Marquês de Pombal em 1755 a aldeia ficou sem sua escola e 

perdeu também a organização base do aldeamento que era feita 

pelos jesuítas, mas o povoado subsistiu. Itaguaí passou à 

categoria de Paróquia em 1795.  

A atividade econômica de praticamente toda região costeira 

incluindo Itaguaí eram as plantações de cana-de-açúcar. Suas 

terras férteis proporcionaram uma vida rural e comercial 

bastante vigorosa durante todo o século XIX. 

Itaguaí passou a condição de Vila em 5 de Julho de 1818 com o 

nome de Vila de São Francisco Xavier de Itaguaí.. 

Em 1939 chegavam a Itaguaí os primeiros imigrantes japoneses. 

Eles deixavam o estado de São Paulo vindo se instalar em 

Itaguaí e com seu trabalho e conhecimento da agricultura 

incrementaram a lavoura nesse território contribuindo para o 

saneamento das áreas agrícolas. Após a guerra, em 1946, 

chegaram novos imigrantes a Itaguaí. 

 

Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de São Francisco Xavier de 

Itaguaí, por Ordem Régia de 22-12-1795. Referem-se também a 

criação do distrito os Decretos Estaduais n.º 1, de 08-05-1892 e 

1-A 03-06-1892, subordinado aos municípios do Rio de Janeiro 

e Angra dos Reis (ex-Ilha Grande). 

Elevado à categoria de vila com a denominação de São 

Francisco Xavier de Itaguaí, por Alvará de 05-06-1818, 

desmembrado dos municípios do Rio de Janeiro e Angra dos 

Reis.  
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Constituído de 3 distritos: Itaguaí, Bananal e Paracambi. 

Por aviso de 13-11-1818, a vila de São Francisco Xavier de 

Itaguaí é extinta, voltando a categoria de distrito. 

Reintegrado a categoria de vila com a denominação de São 

Francisco Xavier de Itaguaí, por Provisão de 13-11-1819, 

desmembrado do município do Rio de Janeiro e Angra dos Reis. 

Sede na antiga vila de São Francisco Xavier de Itaguaí. 

Constituído de 3 distritos: Itaguaí, Bananal e Paracambi. 

Reinstalada em 11-02-1820. 

pela Lei Provincial n.º 549, de 30-08-1851 e por Decretos 

Estaduais n.º 1, de 08-05-1892 e 1-A, de 03-06-1892, é criado o 

distrito de Bananal e anexado ao município de São Francisco 

Xavier de Itaguaí. 

Elevado à condição de cidade com a denominação de Itaguaí, 

pelo Decreto Estadual n.º 1-A, de 03-06-1892. 

Pelos Decretos Estaduais n.º s 1, de 08-05-1892 e 1-A, de 03-06-

1892, é criado o distrito de São Pedro e São Paulo do Ribeirão 

das Lages e anexado ao município de Itaguaí. Pela Lei Estadual 

n.º 201, de 06-12-1895, o distrito de São Pedro e São Paulo do 

Ribeirão das Lages passou a denominar-se Macacos. 

Pela Lei Estadual n.º 536, de 19-12-1901, o distrito de Macacos 

(ex-São Pedro e São Paulo do Ribeirão das Lages) passou a 

denominar-se Paracambi. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município 

é constituído de 3 distritos: Itaguaí, Bananal e Paracambi (ex-

Macacos). 

Pela Lei Estadual n.º 1.801, de 08-01-1924, o distrito de Bananal 

passou a denominar-se Patioba. Pela Lei Estadual n.º 2.069, de 

29-11-1926, é criado os distritos de Caçador e Coroa Grande e 

anexados ao município de Itaguaí. Sob a mesma Lei, o distrito 

de Patioba (ex-Macacos) passou a denominar-se Seropédica. 

Em divisão administrativa referente ano de 1933, o município é 

constituído de 5dstritos: Itaguaí, Caçador, Coroa Grande, 

Paracambi e Seropédica (ex-Patioba). 

Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-

1936 e 31-XII-1937. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 1.056, de 31-12--1943, o distrito de 

Caçador passou a denominar-se Ibituporanga. Em divisão 

territorial datada de I-XII-1955, o município é constituído de 5 

distritos: Itaguaí, Coroa Grande, Ibituporanga(ex-Caçador), 
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Paracambi e Seropédica. Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de I-VII-1960. Pela Lei Estadual n.º 4.426, de 

08-08-1960, é desmembrado do município de Itaguaí o distrito 

de Paracambi. Elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é 

constituído de 4 distritos: Itaguaí, Coroa Grande, Ibituporanga e 

Seropédica. Assim permanecendo em divisão territorial datada 

de 1991. Pela Lei Estadual n.º 1.586, de 18-11-1993, extingui do 

município de Itaguaí o distrito de Coroa Grande, sendo seu 

território voltando a fazer parte do distrito sede de Itaguaí. Em 

Síntese de 31-XII-1994, o município é constituído de 3 distritos: 

Itaguaí, Ibituporanga e Seropédica. 

Pela Lei Estadual n.º 2.446, de 12-10-1995, é desmembrado de 

Itaguaí o distrito de Seropédica. Elevado à categoria de 

município. Em divisão territorial datada de 2003, o município é 

constituído de 2 distritos: Itaguaí e Ibituporanga. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2007 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial do município na 

Internet e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

 

São Gonçalo 

Website http://www.saogoncalo.rj.gov.br/ 

Portal da Transparência / 

e-SIC 

https://portal.pmsg.rj.gov.br/pmsaogoncalo/websis/siapegov/p

ortal/index.php?cliente=pmsaogoncalo / Não há informações 

Localização/ 

Contato para Acesso à 

Informação 

Consta o endereço da Ouvidoria: 

Horário de Atendimento: Das 09h às 16h30min 

Endereço: Rua Dr. Feliciano Sodré, 100 - Centro (Prédio 

Prefeitura) 

Telefones: (21)2199-6330 / (21) 2199-6374 

E-mail: ouvidoria@pmsg.rj.gov.br 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

Não Consta 

Lei Orgânica Municipal Menção a arquivos na Lei Orgânica de São Gonçalo: 

• Seção II Dos Atos Municipais 

Art. 68 - A Câmara Municipal e a Prefeitura manterão 

arquivos das edições dos órgãos oficiais, obrigando-se a 
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permitir o acesso de qualquer pessoal que requeira, 

esclarecendo o assunto ou a data de publicação. 

• Seção III  

Da Responsabilidade do Prefeito 

Art. 60 - São infrações político-administrativas do 

Prefeito, aquelas definidas em lei federal e também: 

IV - impedir o exame de livros, folhas de pagamento 

ou documentos que devam ser do conhecimento da Câmara 

Municipal ou constar dos arquivos desta, bem como a 

verificação de obras e serviços por comissões de investigação 

da Câmara Municipal e suas comissões permanentes assim 

como de auditoria regulamentar constituída; 

 

Arquivo Público Municipal /  

Instituições Arquivísticas. 

Não Consta 

Política Municipal de Arquivos 

/ Legislação Arquivística 

Não Consta 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Foi aprovada em 2007 a Tabela de Temporalidade da 

Secretaria Municipal de Administração 

Arquivo Geral / Intermediário Não Consta 

História Administrativa A região onde está situado o município era 

primitivamente habitada por índios tamoios que foram 

surpreendidos pelos primeiros conquistadores, portugueses e 

franceses. São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 

pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu desmembramento, 

iniciado no final do século XVI, foi efetuado pelos jesuítas, 

que instalaram uma fazenda na zona conhecida como 

Colubandê no começo do século XVII, às margens da atual 

rodovia RJ-104.  

 Em 1646, foi alçada à categoria de paróquia, já que, 

segundo registros da época, a localidade-sede ocupava uma 

área de 52 km², com cerca de seis mil habitantes, sendo 

transformada em freguesia. Visando à facilidade de 

comunicação, a sede da sesmaria foi posteriormente 
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transferida para as margens do rio Imboaçu, onde foi 

construída uma capela, monumento atualmente restaurado. O 

conjunto de marcos históricos remanescentes do século XVII 

inclui a fazenda Nossa Senhora da Boa Esperança, em Ipiíba, 

a propriedade do capitão Miguel Frias de Vasconcelos, no 

Engenho Pequeno, a capela de São João, o porto do Gradim e 

a Fazenda da Luz, em Itaóca; todos lembranças do passado 

colonial de São Gonçalo.  

 No século XVIII, o progresso econômico atingiria 

proporções maiores e, ao lado das fazendas, não eram poucos 

os engenhos de açúcar e aguardente, da mesma forma que 

prosperavam as lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz. 

O comércio desenvolvia-se na mesma proporção das 

atividades agrícolas, e as dezenas de barcos de transporte de 

gêneros e passageiros davam maior movimento ao litoral, em 

constante intercâmbio com outros portos das diversas 

freguesias e com os do Rio de Janeiro.  

 

 Em 22 de setembro de 1890, o Distrito de São 

Gonçalo é emancipado politicamente e desmembrado de 

Niterói, através do decreto estadual nº 124. Em 1892, o 

decreto nº 1, de 8 de maio, suprime o município de São 

Gonçalo, reincorporando-o a Niterói pelo breve período de 

sete meses, sendo restaurado pelo decreto nº 34, de 7 de 

dezembro do mesmo ano. Em 1922, o decreto 1797 concede-

lhe novamente foros de cidade, revogada no em 1923, 

fazendo a cidade baixar à categoria de vila. Finalmente, em 

1929, a Lei  nº  2335, de 27 de dezembro, concede a categoria 

de cidade a todos as sedes do município.(...) 

Em 1943, ocorre nova divisão territorial no Estado do 

Rio de Janeiro e desta vez, São Gonçalo perde o Distrito de 

Itaipú para o município de Niterói, restando-lhe apenas cinco 

distritos, quais sejam: São Gonçalo (sede), Ipiíba, Monjolo, 
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Neves e Sete Pontes que permanecem até os dias atuais.  

(...) 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial do município na 

Internet e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

 

Maricá 

Website http://www.marica.rj.gov.br/ 

Portal da Transparência / e-

SIC 

http://pmm.marica.rj.gov.br:6080/e-

cidade_transparencia_inte/   

/ 

http://esic.marica.rj.gov.br/index 

Localização/ 

Contato para Acesso à 

Informação 

SIC Físico: Rua Álvares de Castro, nº 346 - Centro - Maricá - 

RJ e horário de atendimento das 08h às 17h.  

Contatos: (21) 2637-2052 | 2637-2054 | 2637-2055. 

 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

Não Consta 

Lei Orgânica Municipal • Seção II - Da cultura 

Art. 405 

VII- Proteção dos documentos, das obras e outros 

bem de valor histórico, artístico, cultural e científico, os 

monumentos as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológico, paleontológicos e ecológicos; (pg. 123) 

  

Art. 408 - O poder público, com a colaboração da 

comunidade, promovera e protegera o patrimônio 

cultural do município por meio de inventario, registros, 

tombamentos, desapropriação e outras formas de 

acautelamento e preservação. 

§1o - os documentos de valor históricos-cultural 

terão sua preservação assegurada, inclusive mediante 

recolhimentos aos arquivos públicos municipais. (pg. 

124) 
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• Art. 145 – O Prefeito fará publicar: 

§2° - A Câmara Municipal e a Prefeitura manterão 

arquivo dos órgãos oficiais, facultando-lhe o acesso a 

qualquer pessoa. (pg. 58) 

Arquivo Público Municipal /  

Instituições Arquivísticas. 

Não Consta 

Política Municipal de 

Arquivos / Legislação 

Arquivística 

DECRETO Nº 05, de 13 de janeiro de 2012. Dispõe 

sobre a criação do Arquivo Geral Eletrônico da 

Prefeitura de Maricá e sobre o funcionamento da Central 

de Digitalização e institui o Comitê Gestor da 

Digitalização como mais uma ação do Programa de 

Modernização da Administração Municipal 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não Consta 

Arquivo Geral / Intermediário Não Consta 

História Administrativa A história do desbravamento do atual Município 

de Maricá remonta às últimas décadas do século XVI. 

Suas origens permanecem ignoradas, sabendo-se apenas 

que os primeiros colonizadores aí chegaram graças à 

doação de sesmarias, concedidas na faixa litorânea, 

compreendida entre Itaipuaçu e as margens da lagoa, no 

local onde mais tarde surgiu a Cidade. Em 1584, José de 

Anchieta partiu de Cabuçu, com o padre Leitão e 

numeroso grupo de índios, com destino à lagoa de 

Maricá, onde efetuou a célebre "pesca miraculosa". Ali 

encontrou sinais da colonização, pois já estavam sendo 

exploradas várias sesmarias.  

 Onde hoje se localizam o povoado de São 

José de Imbaçaí e a fazenda São Bento, fundada em 

1635 pelos padres beneditinos, surgiram os primeiros 

núcleos de povoação em Maricá. Às primitivas 

populações desses dois núcleos deve-se a construção da 

primeira capela em terras maricaenses, destinada ao 

culto de Nossa Senhora do Amparo. Os habitantes da 
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região aos poucos se deslocaram para a outra margem da 

lagoa, que possuía clima mais saudável. Nesse novo 

local teve origem a Vila de Santa Maria de Maricá. 

Formação Administrativa 

 Freguesia criada com a denominação de 

Santa Maria de Maricá, por Alvará de 12-01- 1755, e 

pelos Decretos Estaduais n.ºs1 de 05-0-8-1892 e 1-A, de 

03-06-1892. 

Elevado à categoria de Vila com a denominação de 

Santa Maria de Maricá, por força do Alvará de 26-05-

1814, desmembrados dos termos das Cidades do Rio de 

Janeiro e Cabo Frio e da Vila de Santo Antônio de Sá 

mais tarde Santana de Japuíla. Instalado em 27-08-1815.  

Constituído do distrito sede. Instalado em 27-08-

1815. 

Elevado à condição de cidade com a denominação de 

Maricá, pelo o Decreto Estadual n.º 18, de 27-12-1889. 

Pelos Decretos Estaduais n.ºs1, de 08-05-1892 e 1-A, de 

03-06-1892, é criado o distrito de Ubatiba e anexado ao 

município de Maricá. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 

município é constituído de 2 distritos: Maricá e Ubatiba. 

Pela Lei n.º 1.722, de 31-10-1921, o distrito de Ubatiba 

passou a denominar-se Flamengo. Pela Lei Estadual n.º 

2.075, de 02-12-1926, é criado distrito de Inoã e 

anexado ao município de Maricá. Sob a mesma Lei, o 

distrito de Flamengo passou a denominar-se Posse.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 

1933, o município é constituído de 3 distritos: Maricá, 

Inoã e Posse (ex-Flamengo). Assim permanecendo em 

divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-

1937. No quadro fixado para vigorar no período de 

1939-1943, o município é constituído de 3 distritos: 
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Maricá, Inoã e Posse. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 1.056, de 31-12-1943, o 

distrito de Posse passou a denominar-se Itapeteiú. Em 

divisão territorial datada de I-VII-1955, o município é 

constituído de 3 distritos: Maricá, Inoã e Itapereiú (ex-

Posse). Assim permanecendo em divisão territorial 

datada de I-VII-1960. Pelo Decreto Legeslativo n.º 

5.413, de 24-10-1964 que aprova as deliberações 

municipais n.º 239 e 281, de 28-11-1962 e 02-06-1964, 

o distrito de Itapeteiú passou a denominar-se Manoel 

Ribeiro. Em Síntese de 31-XII-1994, o município é 

constituído de 3 distritos: Maricá, Inoã e Manoel Ribeiro 

(ex-Itapereiú). Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 2007. 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial do município na 

Internet e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

 

Mesquita 

Website http://www.mesquita.rj.gov.br/ 

Portal da Transparência / e-SIC http://transparencia.mesquita.rj.gov.br/  

/ 

http://200.222.91.195/ESIC (fora do ar em 

03/04/2017) 

Localização/ 

Contato para Acesso à Informação 

Responsável: Ygor Oliveira 

Localização: Prefeitura Municipal de 

Mesquita-RJ - Ouvidoria - Rua Arthur 

Oliveira Vecchi, 120 Centro - Mesquita 

Funcionamento: 9:00 a 17:00 

Telefone do SIC: (21) 2696-1212 

E-mail: esic@mesquita.rj.gov.br 
 

Regulamentação da Lei de Acesso à 

Informação 

Não Consta 

Lei Orgânica Municipal Nenhuma menção a arquivos, preservação 
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de documentos ou gestão de documentos 

na Lei Orgânica 

Arquivo Público Municipal /  

Instituições Arquivísticas. 

Possui arquivo municipal e dispõe de uma 

lei que cria o arquivo municipal e 

estabelece suas atribuições - N° 214, DE 

27 DE SETEMBRO DE 2005 

Política Municipal de Arquivos / Legislação 

Arquivística 

-Dispõe de uma lei que cria o arquivo 

municipal e estabelece suas atribuições - 

N° 214, DE 27 DE SETEMBRO DE 2005 

-Portaria nº 427/2017: Cria a “Comissão 

Permanente de Gestão Documental – 

CPGD, do Município, com a finalidade de 

orientar e realizar o processo de análise, 

avaliação e seleção com vista a 

estabelecer prazos de guarda e destinação 

final do acervo de documentos da 

Prefeitura Municipal de Mesquita.” 

 

Instrumentos de Gestão de Documentos Não Consta 

Arquivo Geral / Intermediário Não Consta 

História Administrativa Registra a história que o município 

de Mesquita é oriundo de terras 

pertencentes ao atual município de Nova 

Iguaçu que, após a sua reestruturação 

ficou subdividido em 5 distritos, quais 

sejam: Iguassú, Pilar, Merity, Marapicu e 

Jacutinga. 

Num destes distritos, ficava localizado o 

Engenho da Caxueira, que ficava as 

margens do rio de mesmo nome atual 

canal Dona Eugênia ao pé do Maciço de 

Gericinó. Nos arredores deste engenho, 

cresceu um arraial para fazer frente à 
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demanda de tropeiros e carroceiros que 

por ali passavam e abasteciam-se na 

cachoeira que havia nos arredores. 

Com a expansão do sistema ferroviário, 

foram implantadas várias estações sendo 

que uma delas ficou localizada no centro 

do antigo arraial da Cachoeira, o qual logo 

mudou de nome para Jerônymo de 

Mesquita e posteriormente simplificado 

para Mesquita. 

 A observação dos primeiros 

habitantes resultou na transformação do 

barro das regiões alagadas em tijolos e 

telhas, servindo de base para a instalação 

da Companhia Material de Construção 

Ludolf&Ludolf, junto à margem direita da 

estação de Mesquita. Quanto à margem 

esquerda, mais precisamente ao longo da 

rua da Cachoeira, algumas pessoas se 

estabeleciam, mas o destaque estava no 

entroncamento das vias que ligavam 

Cachoeira com a Freguesia de Santo 

Antônio de Jacutinga (atual Prata), e com 

Maxambomba (atual Nova Iguaçu), onde 

cada vez mais pessoas fixavam residência. 

 O desenvolvimento da região 

deveu-se à implementação da ferrovia e ao 

declínio da citricultura, o que permitiu o 

aparecimento de loteamentos, pondo fim 

aos grandes vazios resultantes da Fazenda 

da Caxueira e da Companhia 

Ludolf&Ludolf. 

Com a edição da Lei Estadual n.º 3.253, 
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de 25 de setembro de 1999, Mesquita é 

desmembrado de Nova Iguaçu e instalado 

em 01 de janeiro de 2001. 

 

Formação Administrativa 

 Distrito criado com a 

denominação de Mesquita (ex-povoado), 

pela Lei Estadual n.º 1.472, de 28-04-

1952, subordinado ao município de Nova 

Iguaçu. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-

1960, o distrito de Mesquita permanece no 

município de Nova Iguaçu. Assim 

permanecendo em divisão territorial 

datada de 15-VII-1997. Elevado à 

categoria de município com a 

denominação de Mesquita, pela Lei 

Estadual n.º 3.253, de 25-09-1999, 

desmembrado de Nova Iguaçu. Sede no 

antigo distrito de Mesquita. Constituído 

do distrito sede. Instalado em 01-01-2005. 

Em divisão territorial datada de 2005, o 

município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 2007. 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial do município na 

Internet e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Nilópolis 

Website http://nilopolis.rj.gov.br/site/ 

Portal da Transparência / e-SIC http://nilopolis.rj.gov.br/transparencia/  

/  

Não há informações 

Localização/ 

Contato para Acesso à 

Informação 

Não Consta 

Regulamentação da Lei de 

Acesso à Informação 

Não Consta 

Lei Orgânica Municipal “Art. 175 - Os documentos de valor histórico-

culturais terão sua preservação assegurada, inclusive 

mediante recolhimento a arquivo público municipal.” 

(pg. 40) 

“Art. 171 - § 3º - A administração municipal cabe, na 

forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua 

consulta e quantos dela necessitem.” (pg. 40 

Arquivo Público Municipal /  

Instituições Arquivísticas. 

Não Consta 

Política Municipal de Arquivos / 

Legislação Arquivística 

Não Consta 

Instrumentos de Gestão de 

Documentos 

Não Consta 

Arquivo Geral / Intermediário Não Consta 

História Administrativa Nilópolis foi parte integrante da capitania 

hereditaria de São Vicente, que pertenceu a Martin 

Afonso de Souza, em 1531. Dividiu-se em sesmarias, 

doando grande parte a Braz Cubas, fundador de 

Santos, em São Paulo, constando 3.000 braças por 

costa do lombo do Salgado e 9.000 braças para dentro 

no Rio Meriti, correndo pela piaçaba de Jacutinga, 

habitada pelos índios jacutingas, em 1568. Nesta 

sesmaria incluía-se Nilópolis, São João de Meriti, 
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Nova Iguaçu e Caxias, até as fraldas do Gericinó que 

depois foram se transformando em novas sesmarias e 

grandes fazendas. 

 Em 1621 está área denominada Fazenda de 

São Mateus, veio a pertencer a João Álvares Pereira, 

com os limites até a cachoeira dos engenhos de 

Francisco Dutra e André São Mateus, entre a 

cachoeira (Rio Pioim) até a parte da Serra de 

Maxambomba (atual Nova Iguaçu). Em 1637 João 

Álvares Pereira manda construir a Capela de São 

Matheus, no alto da colina de Nilópolis, de barro 

batido (adobo) pelos índios e escravos alí existentes. 

Sucedeu a João Álvares Pereira, Diogo Pereira, 

certamente seu parente, até o ano de 1700, quando as 

terras passaram a pertencer a Domingos Machado 

Homem, cujo filho, o Padre Matheus Machado 

Homem, fica sendo o Pároco da Capela de São 

Matheus.  

 Em 1747, a capela de São Matheus é elevada 

a matriz de São João de Meriti, dando origem a 

cidade, e recebe a visita do Monsenhor Pizarro em 

1788, atestando o uso como curada, portanto, pronta 

para os atos da fé cristã. Falecendo Domingos 

Machado Homem, sucede-lhe o padre Matheus 

Machado Homem, que continuou a administrá-la com 

engenho e grande produção de açucar e aguardente, 

que escoava pelo porto da Pavuna. (...) 

 E no ano de 1779 seu proprietário é o alferes 

Ambrósio de Souza Coutinho, e a fazenda atinge seu 

esplendor com a produção de 30 caixas de açúcar e 

14 pipas de aguardente, tendo uma população de 50 

escravos, sendo a mais importante da região. 

O engenho situava-se na atual Rua Antônio José 
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Bittencourt (anteriormente Rua Coronel Julio de 

Abreu) esquina da Rua Lúcio Tavares, e que através 

de um caminho, dava acesso a capela São Matheus, 

onde residiam os sucessivos proprietários da então 

Fazenda São Matheus. 

 Com a inauguração a 29 de março de 1858 da 

linha de trem da E.F.D. Pedro II, cortando a fazenda 

com destino a Queimados, a população nativa foi 

abandonando as terras, não só devido ao movimento 

abolicionista como também por novas opções de mão 

de obra devido ao progresso e outras novas 

atividades. E as terras da Fazenda São Matheus, a 

partir de 1866 tinham como proprietários os 

capitalistas do Rio de Janeiro, o conde e o Barão de 

Bonfim, e por fim, Jerônimo José de Mesquita, que 

negociou com o criador de cavalos e mulas João 

Alves Mirandela. Este tinha como sócio Lázaro de 

Almeida, conforme escritura lavrada no dia 22 de 

setembro de 1900 no valor de 25 contos de réis. 

 Da escrita consta que além das terras 

negociadas havia dois imóveis, a Capela e a sede da 

fazenda. João Alves Mirandela e seu irmão Manuel 

Alves Mirandela, grandes criadores de animais para o 

Exército, cercaram uma área, junto a cerca da fazenda 

do Gericinó, até que seu enteado Vitor Ribeiro de 

Faria Braga, convenceu-os a desmatar a fazenda para 

um possível loteamento. Poucos anos após a compra, 

a fazenda foi dividida, e no ano de 1914, teve início a 

venda dos lotes. Para isso João Alves Mirandela, 

chamou o então engenheiro da Central do Brasil, 

Theodomiro Gonçalves Ferreira, para executar a 

planta da futura cidade que iria surgir das matas da 

fazenda. 
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 Nessa época a I Guerra Mundial chegava ao 

fim, e deixava como saldo inúmeras dificuldades, 

inclusive financeiras. Com a facilidade da venda dos 

lotes, importantes homens de negócios não pensaram 

duas vezes em adquiri-los, e aqui foram construindo e 

se fixando. E, já no final de 1913 os jornais 

anunciavam lotes medindo 12,50m. por 50,00m., em 

suaves prestações. Um destes anúncios chamou a 

atenção do Coronel Júlio de Abreu que veio 

pessoalmente conhecer a cidade que estava surgindo, 

e logo enamorou-se, comprando vários lotes e 

trazendo após, vários importantes amigos, 

objetivando erguer uma cidade promissora, ele 

mesmo construiu a primeira casa de pedra e cal, 

dando o nome de Vila Ema, em homenagem à sua 

esposa, inaugurando-a festivamente, com as 

presenças de comerciantes, banqueiros, políticos, 

homens públicos, ligados ao Rio de Janeiro, no dia 06 

de setembro de 1914, marco de fundação da cidade de 

Nilópolis.  

 A classe menos favorecida também teve a 

sorte de adquirir os lotes menores e, portanto, mais 

baratos. Não demorou muito para que a fazenda se 

transformasse num povoado ainda denominado de 

São Matheus e integrado a São João de Meriti, que 

era na época o 4º distrito de Nova Iguaçu. 

Construções foram se erguendo rapidamente, e logo, 

dos sítios, pomares e quintais das casas podiam se 

avistar as extensas plantações de laranjas, cuja venda 

foi uma das primeiras fontes de renda dos moradores 

do local. Há quem diga que as classes menos 

privilegiadas quitaram as prestações de seus terrenos 

com o lucro do produto vendido. O topônimo é uma 
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homenagem ao presidente do Brasil, Nilo Peçanha. 

 

Formação Administrativa 

 Distrito criado com a denominação de São 

Mateus, pela Lei Estadual n.º 1.332, de 09-11-1916, 

confirmada pela Lei n.º 1.634, de 18-11-1919, 

subordinado ao município de Iguaçu. Pela Lei 

Estadual n.º 1.705, de 06-10-1921, o distrito de São 

Mateus passou a denominar-se Nilópolis. Em divisão 

administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de 

Nilópolis figura no município de Iguaçu. 

Assim permanecendo em divisões territoriais datadas 

de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. 

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 392-A, de 31-03-1938, 

o município de Iguaçu passou a denominar-se Nova 

Iguaçu. No quadro fixado para vigorar no período de 

1939-1943, o distrito de Nilópolis figura no 

município de Nova Iguaçu. 

 Elevado à categoria de município com a 

denominação de Nilópolis, por Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias deste Estado, 

promulgado em 20-06-1947, desmembrado de Nova 

Iguaçu. Constituído de 2 distritos: Nilópolis e Olinda. 

Instalado em 21-08-1947. Elevado à categoria de 

cidade com a denominação de Nilópolis, pela Lei 

Estadual n.º 6, de 11-08-1947. Em divisão territorial 

datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 

distritos: Nilópolis e Olinda. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 

2007. 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial do município na 

Internet e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Seropédica 

Website https://seropedica.rj.gov.br/ 

Portal da Transparência / e-SIC http://transparencia.seropedica.rj.gov.br/           / 

http://transparencia.seropedica.rj.gov.br/acesso-a-

informacao/ 

Localização/ 

Contato para Acesso à Informação 

Endereço: Rua Maria Lourenço, 18 

Responsável: elaine 

Telefone: 2682 1798 

Ramal: 235 

Local: Anexo 1 – Dep. Controladoria 

Horário: 9:00h às 17:00h 
 

Regulamentação da Lei de Acesso à 

Informação 

Não Consta 

Lei Orgânica Municipal § 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 mutáveis e os sítios 

arqueológicos, em articulação com os governos 

federal e estadual. (pg. 53) 

 

Arquivo Público Municipal /  

Instituições Arquivísticas. 

Não Consta 

Política Municipal de Arquivos / 

Legislação Arquivística 

Não Consta 

Instrumentos de Gestão de Documentos Não Consta 

Arquivo Geral / Intermediário Não Consta 

História Administrativa 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 
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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 1938, foram iniciadas, em 

Seropédica, as obras do Centro Nacional de Estudos e 

Pesquisas Agronômicas, onde hoje funciona a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. UFRRJ. 
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 Em 1945, moravam muitas pessoas no Horto 

Florestal de Seropédica, todos funcionários do local, 

com suas famílias. Não existiam casas nem escolas nos 

quilômetros próximos. Em 1948, entretanto, a UFRRJ 

transferiu seu campus para as margens da antiga rodovia 

Rio – São Paulo, hoje BR-465, iniciando-se o 

desenvolvimento urbano de Seropédica. A universidade 

mantém, atualmente, vinte cursos de graduação, em 

Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, 

Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Economia 

Doméstica, Engenharia Agrícola, Engenharia de 

Agrimensura, Engenharia de Alimentos, Engenharia 

Florestal, Engenharia Química, Geologia, Licenciatura 

em Ciências Agrícolas, Licenciatura em Educação 

Física, Licenciatura em Física, Licenciatura em 

História, Matemática, Medicina Veterinária, Química e 

Zootecnia. 

 Promove, também, cursos de pós-graduação 

stricto sensu em Biologia Animal, Agronomia, Ciência 

do Solo, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciências 

Ambientais e Florestais, Desenvolvimento Agrícola, 

Fitotecnia, Microbiologia Veterinária, Medicina 

Veterinária, Parasitologia Veterinária, Patologia 

Animal, Patologia Clínica, Patologia Veterinária, 

Química Orgânica, Sanidade Animal e Zootecnia, além 

de outros dez cursos de pós-graduação lato sensu. O 

município de Itaguaí permaneceu sem expressão até três 

décadas atrás, tendo em vista as dificuldades de acesso, 

pois só era servido por uma linha férrea, com pouca 

movimentação de trens, sendo ligado ao município do 

Rio de Janeiro por uma estrada não pavimentada. A 

abertura da rodovia Rio – Santos mudou o cenário, 

facilitando o deslocamento entre diversos municípios 

próximos. 

 Em 1997, Seropédica tornou-se município 

independente de Itaguaí. Seu nome advém de um 
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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. 

Formação Administrativa 

 Distrito criado com a denominação de Bananal, 

por lei provincial nº 549, de 30-08-1851 e por decreto 

estaduais nº 1, de 08-05-1892 e nº 1-A, de 03-06-1892, 

subordinado ao município de Itaguaí. Em divisão 

administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de 

Bananal figura no município de Itaguaí. Pela lei 

estadual nº 1801, de 08-01-1924, o distrito de Bananal 

passou a denominar-se Padioba. 

Nos quadros de apuração de recenseamento geral de 1-

IX-1920, o distrito já denominado Padioba figura no 

município de Itaguaí. Pela lei estadual nº 2069, de 29-

11-1926 o distrito de Padioba passou a denominar-se 

Seropédica. distrito já denominado Seropédica figura no 

município de Itaguaí. 

 Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o 

distrito de Seropédica figura no município de Itaguaí. 

Elevado à categoria de município com a denominação 

de Seropédica, pela lei estadual nº 2446, de 12-10-1995, 

desmembrado de Itaguaí. Sede no antigo distrito de 

Seropédica. Constituído do distrito sede. Instalado em 

01-01-1997. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1997, o 

município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 

2007. Alterações toponímicas distritais Bananal para 

Padioba alterado, pela lei estadual nº 1801, de 08-01-

1924. Padioba para Seropédica alterado, pela lei 

estadual nº 2069, de 29-11-1926. 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial do município na 

Internet e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Rio de Janeiro 

Website http://www.rio.rj.gov.br/ 

Portal da Transparência / e-SIC http://riotransparente.rio.rj.gov.br/        / 

Não há informações 

Localização/ 

Contato para Acesso à Informação 

Solicitações de informação devem ser enviadas 

pelo Portal 1746 http://www.1746.rio/ 

Regulamentação da Lei de Acesso à 

Informação 

Decreto nº 42671,de 16 de dezembro de 2016. 

Consolida, em âmbito municipal, a legislação 

referente à Lei de Acesso a Informações – Lei 

Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

e dá outras providências. 

Lei Orgânica Municipal Art. 114 - São infrações político-

administrativas do Prefeito aquelas definidas 

em lei federal e também: 

IV - impedir o exame de livros, folhas 

de pagamento ou documentos que devam ser do 

conhecimento da Câmara Municipal ou constar 

dos arquivos desta, e a verifi cação de obras e 

serviços por comissões de investigação da 

Câmara Municipal e suas comissões 

permanentes, assim como de auditorias 

regularmente constituídas; (pg. 57) 

Art. 271 - O Poder Executivo levantará 

e registrará, sob a forma de cadastros, dados 

correspondentes à situação econômica, social, 

físico-territorial, institucional e administrativo-

financeira, os quais, mantidos em arquivo, 

constituirão o sistema de informações do 

Município, organizado segundo estes preceitos: 

(...) (pg.102) 

Art. 30 - O Poder Executivo promoverá, 

no prazo de cento e oitenta dias contados da 

data da promulgação desta Lei Orgânica, 
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concurso público de provas ou provas e títulos 

para prover as necessidades de pessoal 

bibliotecário, arquivista, documentarista e 

museólogo do Arquivo Geral da Cidade do Rio 

de Janeiro, da rede municipal de bibliotecas 

populares e dos serviços de bibliotecas, 

documentação e arquivo da administração 

direta, indireta e fundacional e do sistema de 

informações do Município. (pg. 165) 

Art. 340 - Cabe ao Poder Executivo a 

gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta 

(pg.118) 

 

Arquivo Público Municipal /  

Instituições Arquivísticas. 

Possui o Arquivo Geral da Cidade do Rio de 

Janeiro 

Política Municipal de Arquivos / 

Legislação Arquivística 

Decreto n° 20.113: Cria Sistema de 

Memória da Cidade, de 25 de junho de 2001. 

  

• Projeto de Lei n° 334/2001: Dispõe sobre 

a política municipal de arquivos públicos e 

privados, o acesso aos documentos públicos 

municipais e dá outras providências. Projeto da 

Câmara Municipal que embasou a Lei Municipal nº 

3.404, de 5 de junho de 2002. 

  

• Lei n° 3.404, de 5 de junho de 2002: 

Dispõe sobre a política municipal de arquivos 

públicos e privados, o acesso aos documentos 

públicos municipais e dá outras providências. 

  

• Decreto n° 22.614, de 30 de janeiro de 

2003: 

Dispõe sobre mudança do o Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro para o gabinete da SMC e 
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dá outras providências. 

  

• Decreto n° 22.615, de 30 de janeiro de 

2003: Regulamenta a Lei n. 3.404 de 06 de junho de 

2002, que dispõe sobre a Política Municipal de 

Arquivos Públicos e Privados. 

  

• Resolução conjunta PGM/SMA n° 72, de 

18 de julho de 2003: Dispõe sobre a assunção pela 

Procuradoria-Geral do Município da Atividade de 

Controle e Atualização da Legislação Municipal. 

  

• Decreto n° 24.009, de 5 de março de 2004: 

Revoga o Decreto n.º 7.434, de 29 de fevereiro de 

1988 Obs: Extingue o Sistema Municipal de 

Documentação 

  

• Decreto n° 29.028, de 28 de fevereiro de 

2008: Dispõe sobre a preservação, organização e 

proteção dos acervos documentais dos Prefeitos do 

Município do Rio de Janeiro e dá outras 

providências. 

  

• Decreto n.º 29.966, de 8 de outubro de 

2008: Institui o Conselho Municipal de Arquivos do 

Rio de Janeiro (COMARQ) e estabelece a sua 

competência, organização e funcionamento. 

  

• Decreto nº 31042, de 3 de setembro de 

2009  

  

• Tombamento provisório do acervo 

documental e museológico do AGCRJ 

  

• Excertos de legislação sobre 

Recolhimento  
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• Decreto nº 36.689, de 1º de janeiro de 

2013: Altera a estrutura organizacional do Poder 

Executivo Municipal, na forma que menciona. 

  

• Estatuto Interno do Arquivo Geral da 

Cidade  

Obs.: Esse estatuto é de 1979 e está 

passando por processo de reformulação. 

 

 

Instrumentos de Gestão de Documentos Possui manuais referentes ao tema 

Arquivo Geral / Intermediário Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

História Administrativa A cidade é mencionada oficialmente 

pela primeira vez quando a segunda expedição 

exploratória portuguesa, comandada por Gaspar 

lemos, chegou em Janeiro de 1502, à baía, que 

o navegador supôs, compreensivelmente, ser a 

foz de um rio, por conseguinte, dando o nome à 

região do Rio de Janeiro. 

Porém só em 1530 a corte portuguesa mandou 

uma expedição para colonizar a área, em vez de 

continuar usando-a simplesmente como uma 

parada em suas aventuras marítimas. Os 

franceses, por outro lado, tinham estado no Rio 

de Janeiro e arredores desde o começo do 

século e estavam dispostos a lutar pelo domínio 

da região. Em 1560, depois de uma série de 

escaramuças, os portugueses expulsaram os 

franceses. 

 O começo da cidade como tal foi no 

Morro de São Januário, mais tarde conhecido 

como Morro do Castelo, e depois na Praça 

Quinze até hoje centro vital do Rio. O Rio de 
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Janeiro desenvolveu-se graças à sua vocação 

natural como porto. Na mesma época em que 

ouro foi descoberto no Estado de Minas Gerais, 

no final do século XVII, o Governador do 

Brasil foi feito Vice-rei. Salvador era capital da 

colônia, mas a importância crescente do porto 

do Rio garantiu a transferência da sede do 

poder para o sul, para a cidade que se tornaria, e 

ainda é, o centro intelectual e cultural do país. 

Em 1808 a família real portuguesa veio para o 

Rio de Janeiro, refúgio escolhido diante da 

ameaça de invasão napoleônica. Quando a 

família real voltou para Portugal e a 

independência do Brasil foi declarada em 1822, 

as minas de ouro já haviam sido exauridas e 

dado lugar a uma outra riqueza: o café. 

 O crescimento continuou durante quase 

todo o século XIX, inicialmente na direção 

norte, para São Cristóvão e Tijuca, e depois na 

direção da zona sul, passando pela Glória, pelo 

Flamengo e por Botafogo. No entanto, em 

1889, a abolição da escravatura e colheitas 

escassas interromperam o progresso. Esse 

período de agitação social e política levou à 

Proclamação da República. O Rio, então 

chamado Distrito Federal, continuou sendo o 

centro político e a capital do país. 

 No começo do século XX surgiram as 

ruas largas e construções imponentes, a maioria 

no estilo francês fin-de-siècle. O Rio de Janeiro 

manteve sua posição até a inauguração de 

Brasília como capital da república em 1960. 

Capital do Estado do Rio de Janeiro, a cidade 
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continua sendo o centro social e cultural do 

país. 

A pessoa natural do Rio de Janeiro, coisas ou 

fatos a ela relacionados são chamados de 

carioca, palavra de origem tupi (kari´oka, casa 

de branco, de kara´i-branco e oka-casa). 

Formação Administrativa  

 A Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, 

fundada a 01-03-1565, teve logo alguns cargos 

essenciais providos pelo governador-geral Mem 

de Sá, como seja, o alcaide-mor, ouvidor, juiz 

de órgãos e feitor da fazenda. Salvador Correia 

de Sá nomeou o medidor de terras, para 

resolver o problema das sesmarias. 

A terra fazia, então, parte da capitania doada a 

Martim Afonso de Sousa. Nada Comprova que 

ele tenha cedido seus direitos. 

Pertenciam à Cidade de São Sebastião as 

populações ribeirinhas da baía da Guanabara 

como os centros de povoamento circunvizinhos 

que eram chamados ?freguesia de terra adentro 

e freguesia da costa a fora?. O termo da Cidade 

estendia-se, na orla atlântica, de Ponta Negra à 

Ponta da Marambaia, e, no interior, galgando a 

serra do mar, antiga a margem direita do curso 

médio do Paraíba do Sul. 

 A Carta Régia, de 11-03-1757, atribuiu 

à Câmara o título de Senado da Câmara e ao 

ouvidor as atribuições de prefeito. 

Em 1763 passa a ser capital do Brasil Colônia 

transferida da Bahia. 

O Alvará de 05-04-1808, cria a Intendência 

Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil, 
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ficando o Intendente geral de polícia com as 

atribuições idênticas às de prefeito. 

Sede da antiga capitania do Rio de Janeiro e, 

também capital da Província do mesmo nome, 

separou-se desta, em 1834 em virtude do Ato 

Adicional à Constituição de 1824, para 

constituir-se no município neutro da Corte. 

Passa, então, a administração da cidade a ser 

orientada pelo presidente de sua Câmara. 

 O Decreto nº 50, de 7-12-1889, do 

Governo Provisório da República dos Estados 

Unidos do Brasil, dissolve a Câmara Municipal 

e cria o Conselho de Intendência Municipal do 

Rio de Janeiro, capital da República. O 

presidente da Intendência Municipal responde 

pela administração do município. 

A Lei nº 85, de 20-09-1892, cria os prefeitos 

municipais. 

Com o advento da República, passou, por força 

do artigo 2º da Constituição de 24-02- 1891, o 

antigo município neutro a constituir o Distrito 

Federal, continuando a ser a Capital do Brasil. 

O parágrafo único do artigo 3º determinava que 

o Distrito Federal passaria a constituir um 

Estado, uma vez efetuada a transferência da 

Capital do País.  

A Constituição de 1946, no seu Ato das 

Disposições Transitórias, artigo 4º, determina: 

efetuada a transferência, o atual Distrito Federal 

passará a constituir o Estado da Guanabara. A 

21-04-1960, efetivada a transferência da capital 

da República para Brasília, em virtude da Lei 

nº. 3.273, de 21-10-1957, o antigo Distrito 



104 
 

Federal passou a constituir nova unidade da 

Federação Brasileira ? o Estado da Guanabara, 

por força da Lei nº.3.752, de 14 ?04-1960. 

 A Constituição do Estado da Guanabara, 

promulgada pela Assembléia Constituinte a 27-

03-1961, dotou o novo Estado de Três Poderes: 

Executivo, Legislativo e Judiciário. O antigo 

Distrito Federal, desde o Decreto-lei n.º 12.356, 

de 10-01-1917, estava com seu território 

delimitado por circunscrições, chegando, como 

atualmente, a haver 34 circunscrições. 

 O Decreto n.º 898, de 09-03-1962, 

completado pelo de n.º 1.656, de 24-04-1963, 

dispõe que para efeito de organização e 

administração dos serviços de natureza local, 

fica o território do Estado da Guanabara 

dividido em 21 regiões administrativas?.  

Pela Lei Complementar n.º 20, de 01-07-1974, 

o município do Rio de Janeiro passou a ser a 

capital do estado do Rio após a fusão do estado 

do Rio de Janeiro e da Guanabara. 

Em Síntese de 31-XII-1994, o município do Rio 

de Janeiro é constituído do distrito sede. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 

2007. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial do município na 

Internet e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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FORMULÁRIOS CÂMARAS MUNICIPAIS 

 

 

Itaguaí 

Website http://www.camaraitaguai.rj.gov.br/ 

Portal da Transparência / e-SIC http://www.camaraitaguai.rj.gov.br/novo-

portal-transparencia/ / 

Não Consta 

Localização/contato para acesso à 

informação 

Possui SIC, localizado na sede da Câmara 

Municipal de Itaguaí, situado na Rua Amélia 

Louzada n.º 277, Centro, Itaguaí, RJ, no 

horário das 9 às 17 horas. 

Regimento Interno Menção a Arquivos no Regimento 

Interno: 

Art. 95 - Das reuniões das Comissões 

lavrar-se-ão atas, as quais serão numeradas 

anualmente, a partir do numero 01 (um), com 

o sumario do que nelas houver ocorrido. 

§5º - A ata da reunião secreta, lavrada 

no final desta, depois de assinada e rubricada 

pelo Presidente e pelo Secretario se lacrada e 

recolhida ao arquivo a da Câmara Municipal. 

Art. 213. Votada uma proposi5o, 

todas as demais que tratem do mesmo 

assunto, ainda que a elas n5o anexadas, serão 

consideradas prejudicadas e remetidas ao 

arquivo. (pg. 70) 

Art. 272- São infrações politico-

administrativas do Prefeito aquelas definidas 

em Lei Federal e também: 

IV - impedir o exame de livros, folhas de 

pagamento ou documentos que devam ser do 

conhecimento da Câmara Municipal ou 
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constar do arquivo desta, e a verificação de 

obras e serviços por comissões de 

investigação da Câmara Municipal e suas 

comissões permanentes, assim como 

auditoria regularmente constituída; (pg. 84-

85) 

Arquivo da Câmara Municipal Não há informações disponíveis no site, 

porém possui “secretaria de protocolo e 

arquivo”. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial da câmara 

municipal na Internet 

 

 

São Gonçalo 

Website http://www.saogoncalo.rj.leg.br/ 
 

Portal da Transparência / e-SIC http://www.saogoncalo.rj.leg.br/transparencia            

/ 

Segundo o site da Câmara a Ouvidoria do site “é 

caracterizada também como o e-SIC (Sistema 

Eletrônico de Informações ao Cidadão) desta Casa 

Legislativa.” O endereço eletrônico da ouvidoria é: 

http://www.saogoncalo.rj.leg.br/ouvidoria 
 

Localização/contato para acesso à 

informação 

Segundo o site da Câmara os pedidos de 

informação devem ser feitos nas instalações físicas 

da Câmara, cuja localização é:  

Rua Dr. Francisco Portela, nº 2814 - Zé Garoto, 

São Gonçalo, RJ – 

Fone: +55 21 3478-0000 

E-mail: webmaster@camarasg.rj.gov.br 

Expediente: de segunda a sexta-feira 

das 09:00 às 17:00 

Segundo o site o responsável pela ouvidoria é o 

“Sr. Elias”. 
 

Regimento Interno Art. 30: 

§ 6o - As Comissões da Câmara diligenciarão 

junto às dependências, arquivos e repartições 

municipais, mediante solicitação do Presidente da 

Câmara ao Prefeito, sempre que necessário. 

(pg.18) 
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Art. 150 - Serão endereçadas ao Presidente da 

Câmara, e escritos, os requerimentos de: 

VIII – Cópias de documentos existentes nos 

arquivos da Câmara; (pg.64) 
 

Arquivo da Câmara Municipal Não Consta 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial da câmara 

municipal na Internet 

 

 

Maricá 

Website Não Consta 

Portal da Transparência / e-SIC Não Consta 

Localização/contato para acesso à 

informação 

Não Consta 

Regimento Interno Não Consta 

Arquivo da Câmara Municipal Não Consta 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial da câmara 

municipal na Internet 

 

 

Mesquita 

Website Não Consta 

Portal da Transparência / e-SIC Não Consta 

Localização/contato para acesso à 

informação 

Não Consta 

Regimento Interno Não Consta 

Arquivo da Câmara Municipal Não Consta 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial da câmara 

municipal na Internet 

 

 

Nilópolis 

Website http://www.nilopolis.rj.leg.br/ 

Portal da Transparência / e-SIC http://www.nilopolis.rj.leg.br/transparencia          / 

Segundo o site da Câmara a Ouvidoria do site “é 
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caracterizada também como o e-SIC (Sistema 

Eletrônico de Informações ao Cidadão) desta Casa 

Legislativa.” O endereço eletrônico da ouvidoria 

é:http://www.nilopolis.rj.leg.br/ouvidoria 

Localização/contato para acesso à 

informação 

Segundo o site da Câmara os pedidos de informação 

devem ser feitos nas instalações físicas da Câmara, 

cuja localização é:  

 

Avenida Mirandela n° 393 

Município Nilópolis, UF:RJ - CEP: 26520-000 

Fone: (21)2791-1688 

E-mail: cmnil@terra.com.br 
 

Regimento Interno Menção a arquivos no Regimento Interno: 

§ 5º A ata da reunião secreta, lavrada no final 

desta, depois de assinada e rubricada pelo Presidente e 

pelo secretario será lacrada e recolhida ao arquivo da 

Câmara Municipal. (pg. 37) 

Art. 294 – São infrações político-

administrativas do Prefeito aquelas definidas em lei 

federal e também: 

IV – impedir o exame de livros, folhas de pagamento 

ou documentos que devam ser do conhecimento da 

Câmara Municipal ou constar dos arquivos desta, e a 

verificação de obras e serviço por comissões de 

investigações da Câmara Municipal e suas comissões 

permanentes, assim como de auditoria regulamente 

constituídas; (pg. 87). 

Arquivo da Câmara Municipal Não Consta 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial da câmara 

municipal na Internet 

 

 

Seropédica 

Website http://camaraseropedica.rj.gov.br/ (em 09/04/2017 o 

site estava indisponível) 

Portal da Transparência / e-SIC Não Consta/ 
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Não Consta 

Localização/contato para acesso à 

informação 

Não Consta 

Regimento Interno Menção a arquivos no Regimento Interno: 

Art. 273. São infrações político-

administrativas do Prefeito aquelas definidas em Lei 

Federal e também: 

IV. Impedir o exame de livro folhas de 

pagamento ou documentos que devam ser do 

conhecimento da Câmara Municipal ou constar dos 

arquivos desta, e a verificação de obras e serviços por 

comissões de investigação da Câmara Municipal e 

suas comissões permanentes, assim como de auditoria 

regulamento constituída; (pg. 93) 

Art.211. Votada uma proposição, todas as 

demais que tratam do mesmo assunto, ainda que a 

elas não anexadas, serão consideradas prejudicadas e 

remetidas do arquivo. (pg. 76) 

Art.184. Os projetos rejeitados em qualquer 

fase discussão serão arquivados. (pg.70) 

§3°. Aprovado o parecer referido no 2°, a 

proposição irá ao arquivo. (pg.65) 

Art. 95 

§5°. A Ata da reunião secreta lavrada no final desta, 

depois de assinada e rubricada pelo Presidente e pelo 

Secretário será lacrada e recolhida ao arquivo da 

Câmara Municipal. (pg. 41) 

Arquivo da Câmara Municipal Não Consta 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial da câmara 

municipal na Internet 
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Rio de Janeiro 

Website http://www.camara.rj.gov.br/ 

Portal da Transparência / e-

SIC 

http://www.camara.rj.gov.br/ (mesmo endereço do website) 

/ 

Segundo o site: “A Ouvidoria da CMRJ receberá as 

solicitações de acesso às informações e distribuirá 

internamente aos órgãos e entidades que integram a 

estrutura organizacional da Câmara Municipal, 

encaminhando-os às unidades competentes; além de 

monitorar o atendimento prestado por toda a rede.” 

Sendo assim, os pedidos devem ser enviados pelo endereço:  

 
http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/v7/sistemas/ouvidoria_cm

rj/form_pedidos_inf_pf/form_pedidos_inf_pf.php 

 

Localização/contato para 

acesso à informação 

Endereço: Praça Floriano nº 51 / 27º andar Centro, CEP 

20.031-050 - Rio de Janeiro/RJ.  

 

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, em dias 

úteis, das 10h às 17h 

 

Ouvidor Geral: André Luiz Monteiro Rodrigues 

 

Telefone : 3814-1367 ou 3814-1362 

 

E-mail: ouvidoria@camara.rj.gov.br 

 

Regimento Interno Menção a Arquivos no Regimento Interno 

Art. 113: Das reuniões das comissões lavrar-se-ão 

atas, as quais serão numeradas anualmente, a partir do 

número 1, com o sumário do que nelas houver ocorrido. 

§ 5º A ata da reunião secreta, lavrada no final desta, 

depois de assinada e rubricada pelo Presidente e pelo 

Secretário será lacrada e recolhida ao arquivo da Câmara 

Municipal. 

As proposições constantes da Ordem do Dia poderão 

ser objeto de: 

§ 2º Votada uma proposição, todas as demais que 

tratem do mesmo assunto, ainda que a ela não anexadas, 

serão consideradas prejudicadas e remetidas ao arquivo. 

Art. 217: Recebida a mensagem com o pedido de 

concessão de delegação, será ela encaminhada à Comissão 
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de Justiça e Redação, que proferirá parecer, concluindo ou 

não por projeto de decreto legislativo. 

§ 3º Aprovado o parecer referido no § 2º a 

proposição irá ao arquivo. 

Art. 358: São infrações político-administrativas do 

Prefeito aquelas definidas em lei federal e, também: 

IV - impedir o exame de livros, folhas de pagamento 

ou documentos que devam ser do conhecimento da Câmara 

Municipal ou constar dos arquivos desta, e a verificação de 

obras e serviços por comissões de investigação da Câmara 

Municipal e suas comissões permanentes, assim como de 

auditoria regularmente constituídas; 

Art. 372: As edições dos órgãos oficiais do Município serão 

mantidas em arquivo na Diretoria de Biblioteca e 

Documentação da Câmara Municipal, com acesso facultado 

a qualquer do povo. 

Arquivo da Câmara Municipal Não Consta 

Fonte: Tabela elaborada pela autora, informações retiradas do sítio oficial da câmara 

municipal na Internet 

 


