
RESOLUÇÃO Nº 300, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
Aprova o Manual de Gestão de Documentos e a aplicação da Tabela de Temporalidade de 
Documentos (TTD) aos documentos arquivísticos em formato de papel e em formato digital 
da Câmara Municipal de Ituporanga. 
 

 
Art. 1° Fica aprovado o Manual de Gestão de Documentos e a aplicação da Tabela de 
Temporalidade de Documentos (TTD) aos documentos arquivísticos em formato de papel 
e em formato digital da Câmara Municipal de Ituporanga, conforme Anexo I. 
  
Art. 2° É de responsabilidade do (s) servidor (es) nomeado (s) por Portaria específica da 
presidência desta Casa Legislativa a aplicação do Manual de Gestão de Documentos e da 
Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD). 
  
Art. 3° Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  
Ituporanga/SC, 17 de novembro de 2020. 
 

Almir Schafer 

Presidente da Câmara Municipal de Ituporanga 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS: CONCEITO E OBJETIVOS 
 

Gestão de Documentos é um conjunto de procedimentos técnicos e operacionais referentes 

às atividades de produção, avaliação, classificação e arquivamento dos documentos nas fases 

corrente e intermediária, visando a sua transferência, eliminação ou recolhimento ao Arquivo 

Permanente. 

Tais procedimentos permitem organizar de modo eficiente a produção, o gerenciamento, a 

manutenção e a destinação dos documentos; agilizar a eliminação de documentos destituídos de 

valor administrativo, fiscal, legal, histórico ou científico; garantir o uso adequado da microfilmagem e 

de tecnologias de informação, inclusive digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos; 

assegurar o acesso à informação governamental quando e onde se fizer necessária à administração 

pública e aos cidadãos; garantir a preservação e o acesso aos documentos de caráter permanente, 

reconhecidos por seu valor histórico e científico. 

1.2 MANUAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS 
 

O Manual de Gestão de Documentos da Câmara Municipal de Ituporanga é um instrumento 

de trabalho utilizado para classificar, arquivar e destinar os documentos produzidos e recebidos por 

todos os setores da Câmara Municipal no exercício de suas funções e atividades. Os documentos são 

classificados por assunto, a fim de manter agrupados todos os tipos de documentos que tratem do 

mesmo tema e facilitar as tarefas arquivísticas de arquivamento, localização, avaliação, seleção, 

eliminação, transferência, recolhimento e acesso. Compõem este Manual de Gestão de Documentos 

o Código de Classificação de Documentos de Arquivos - CCDA e a Tabela de Temporalidade de 

Documentos - TTD, referentes ao exercício das atividades-meio e atividades-fim dos setores da 

Câmara Municipal de Ituporanga (CMI), noções básicas de conservação de documentos, modelos de 

formulários para empréstimo, transferência, recolhimento e eliminação de documentos e glossário. 

Ressalta-se que este Manual de Gestão de Documentos da Câmara Municipal de Ituporanga foi 

desenvolvido tendo como base o Manual de Gestão de Documentos da Câmara Municipal de Curitiba. 
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2 CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO – CCDA 

2.1 CONCEITO E DEFINIÇÕES 
 

O Código de Classificação de Documentos de Arquivo – CCDA é um instrumento de trabalho 

utilizado nos arquivos correntes setoriais para classificar todo e qualquer documento produzido ou 

recebido por determinado órgão no exercício de suas atividades e funções. Os documentos são 

classificados de acordo com o assunto, do geral para o particular, formando classes e subclasses de 

assuntos, distribuídas hierarquicamente de acordo com as atividades e funções do órgão. 

A classificação adotada baseia-se no método duplex, o qual divide a documentação em classes 

de assuntos e subclasses de assuntos identificados por códigos numéricos correspondentes dispostos 

hierarquicamente e indicados por traços-de-união. A vantagem deste método está no uso ilimitado 

de classes, as quais podem ser criadas a qualquer momento, não sendo necessária uma previsão 

antecipada de todas as atividades. Deve-se tomar cuidado, porém, para não abrir pastas de assuntos 

já incluídos em outras subclasses. A Classe 0 - Administração Geral e a Classe 1 - Assuntos Diversos 

se referem aos assuntos comuns (atividades-meio) a todos os órgãos públicos, no caso, referente aos 

setores da atividade administrativa da CMI. A Classe 2 – Plenário e Processo Legislativo corresponde à 

classificação dos assuntos específicos (atividades-fim), no caso, referente aos setores da atividade 

legislativa da CMI. 

A Classe 0 compõe-se das seguintes subclasses: 

 
0 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

0-1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO 

0-2 RECURSOS HUMANOS 

0-3 MATERIAL 

0-4 PATRIMÔNIO 

0-5 ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

0-6 JURÍDICO 

0-7 CONTROLADORIA INTERNA 

Dentre as subclasses da Classe 0 – Administração Geral ainda pode haver as subdivisões, 

conforme o exemplo seguinte: 
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0-2 RECURSOS HUMANOS 

0-2-8 Recrutamento e seleção 

0-2-8-1 Candidatos a cargo público 

0-2-8-2 Processo de seleção 

0-2-8-3 Provas e testes de seleção 

0-2-8-4 Desistência de nomeação, pedido para final de lista e adiamento 
de posse. 

0-2-8-5 Estágio Probatório 

0-2-8-5-1 Comitê Técnico de Estágio Probatório 

 
A Classe 1, referente também às atividades-meio, compõe-se das seguintes subclasses: 

 
1 ASSUNTOS DIVERSOS 

1-1 CERIMÔNIAS OFICIAIS E EVENTOS 

 
Já a Classe 2, referente às atividades-fim, compõe-se das seguintes subclasses: 

 
2 PLENÁRIO E PROCESSO LEGISLATIVO  

2-1 APOIO PROCEDIMENTAL 

2-2 APOIO ÀS COMISSÕES 

2-3 ASSESSORIA TÉCNICA AO PLENÁRIO 

 
Portanto, os documentos produzidos e recebidos pelos setores da CMI, relativos às 

atividades-meio, devem ser classificados na Classe 0 – Administração Geral ou na Classe 1 – 

Assuntos Diversos, conforme o assunto. Já os documentos produzidos pelos setores da CMI relativos 

às atividades-fim devem ser classificados na Classe 2 – Plenário e Processo Legislativo ou Classe 

superior, se houver. Para a aplicação correta do Código de Classificação deve-se identificar o assunto 

do documento e o seu respectivo código. Para facilitar a busca do assunto no Código de Classificação, 

acompanha este código um índice, no qual os assuntos são ordenados alfabeticamente e remetem 

aos códigos numéricos correspondentes. O documento sendo classificado, automaticamente 

receberá uma temporalidade prevista na Tabela de Temporalidade de Documentos, que indica os 

prazos de guarda em cada fase de arquivamento, sua eliminação ou guarda permanente. 

2.1 APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 
 

A classificação de documentos é uma das atividades fundamentais da gestão de documentos 

arquivísticos, que possibilita maior agilidade e eficiência no gerenciamento e controle das 

informações. Para a correta e eficiente aplicação do código de classificação é necessária a realização 
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de algumas operações e rotinas, apresentadas a seguir. 

2.1.1 Classificação e arquivamento de documentos 

A classificação e o arquivamento devem ser realizados por servidores treinados, 

encarregados das atividades de arquivamento dos documentos. Deve-se ler atentamente o 

documento, a fim de verificar sob qual assunto deve ser classificado. Em seguida, deve-se atribuir o 

código correspondente ao assunto de que trata o documento. Para as operações de classificação é 

importante estabelecer as seguintes rotinas: 

a) receber o documento para classificação e arquivamento; 

b) ler o último despacho, com atenção, verificando se o documento destina-se realmente ao 

arquivamento; 

c) analisar o conteúdo dos documentos verificando a existência ou não de antecedentes e, em 

caso afirmativo, fazer a juntada; 

d) determinar o assunto do documento através da leitura e escolher o código numérico que o 

representa de acordo com o Código de Classificação de Documentos de Arquivos – CCDA. 

Quando o documento estiver acompanhado de anexo(s), este(s) deverá(ão) receber o código 

correspondente ao documento; 

e) o índice é um instrumento auxiliar para a identificação do assunto no CCDA. Não se deve 

classificar o documento a partir do índice, mas sim a partir do CCDA; 

f) anotar a lápis no canto direito superior do documento o código numérico do assunto; 

g) separar os documentos de acordo com o código do assunto; 

h) ordenar os documentos colocando-os em ordem cronológica decrescente, sendo o documento 

com data mais recente colocado em primeiro lugar e assim sucessivamente; 

i) arquivar o anexo do documento, quando volumoso, em caixa ou pasta apropriada, 

identificando externamente o seu conteúdo e registrando a sua localização no documento que 

o encaminhou; 

j) arquivar os documentos em pastas ou caixas, de acordo com as suas dimensões e volume. As 

pastas devem ser identificadas com etiquetas contendo o código e o assunto. 

2.1.2 Retirada e controle de empréstimo de documentos 

Quando ocorrer a necessidade de retirar processos, dossiês ou outros documentos para 

empréstimo aos usuários ou para fornecimento de informações, deve-se fazer o controle por meio de 

um recibo de empréstimo que contenha indicação dos documentos, data de retirada e de devolução 

(a ser preenchida posteriormente), nome, setor e assinatura do responsável pela retirada dos 
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documentos. (Ver formulário 1). O recibo deve ser preenchido em duas vias: 

▪ 1ª via: substitui o documento na pasta de onde foi retirado, devendo ser eliminada quando da 

devolução do documento; 

▪ 2ª via: arquivada em fichário à parte, em ordem cronológica, para controle e cobrança, 

quando vencido o prazo de devolução. 

2.3 CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS: ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
0 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Na classe 0 classificam-se documentos relativos aos assuntos de atividades da administração 
interna da Câmara Municipal de Ituporanga. 

0-1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO 

Classificam-se documentos relativos aos assuntos de criação, estruturação, organização 
administrativa e funcionamento da Câmara Municipal de Ituporanga. 

0-1-1 Regulamento. Regimento. Estatuto. Estrutura. Organograma 

Incluem-se o regulamento, regimento, estatuto, estrutura e organograma da 
Câmara Municipal de Ituporanga. 

0-1-2 Acordos. Ajustes. Contratos. Convênios. Termos de Cooperação 

Incluem-se documentos referentes ao acompanhamento de acordos, ajustes, 
contratos (os não vinculados a processos licitatórios), convênios e termos de 
cooperação, inclusive projetos e relatórios técnicos. 
- Quanto aos demais acordos, ajustes, contratos, convênios e termos de 
cooperação, classificar no assunto específico. 

- Sugere-se abrir uma pasta para cada acordo, ajuste, contrato, convênio e termo 
de cooperação técnica sempre que tal procedimento se justificar. 

0-1-3 Audiências. Reuniões 

Incluem-se as atas de audiências e reuniões. 

0-1-3-1 Agenda 

Incluem-se documentos como a convocação, pauta, agenda de audiências 
e reuniões e outros compromissos oficiais.  

0-1-4 Comissões. Conselhos. Grupos de Trabalho. Juntas. Comitês. Assembleias 

Incluem-se documentos referentes à criação de comissões, conselhos, grupos de 
trabalho, juntas e/ou comitês e assembleias, no próprio órgão ou em órgãos 
colegiados e de deliberação coletiva, bem como aqueles relativos ao exercício de 
suas funções como atas e relatórios técnicos. 
- Sugere-se abrir uma pasta para cada comissão, conselho, grupo de trabalho, 
junta e/ou comitê, sempre que tal procedimento se justificar. 

0-1-5 Ouvidoria 

Incluem-se documentos referentes às reclamações e/ou sugestões dos usuários, 
endereçados à Ouvidoria da Câmara Municipal de Ituporanga ou ao Sistema 
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Fala.Br da Controladoria-Geral da União, relativos à prestação de serviços da 
Câmara Municipal de Ituporanga, encaminhamento à autoridade competente, 
acompanhamento da solução e resposta. 

0-1-6 Comunicação social 

Classificam-se documentos sobre o relacionamento da Câmara Municipal de 
Ituporanga, com os órgãos de imprensa e a comunidade e sobre o planejamento e 
execução de campanhas administrativas e publicitárias. 

0-1-6-1        Relatórios de propaganda e publicidade 

Incluem-se os relatórios das despesas realizadas com a propaganda e 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas. 

0-1-6-2        Divulgação das ações do governo 

Incluem-se documentos referentes à divulgação de ações. 

0-1-6-2.1 Redação de notícias 

Incluem-se releases, boletins diários de notícias para 
jornais, rádios, TV e outros órgãos de informação, 
cobertura jornalística de eventos da CMI, entrevistas, e 
respostas às questões de interesse da comunidade. 

0-1-6-2.2 Divulgação interna 

Incluem-se informativos internos e outros documentos 
que divulguem as atividades da CMI. 

0-1-6-2.3 Rádio 

Incluem-se registros sonoros, para divulgação via rádio, 
produzidos pela CMI. 

0-1-6-2.4 Fotografias 

Incluem-se registros fotográficos de eventos e ações 
administrativas da CMI e turismo municipal. 

0-1-6-2.5 Vídeo 

Incluem-se registro de imagens de eventos e ações da 
CMI. 

0-1-6-2.6     Produção gráfica 

Incluem-se documentos referentes à produção gráfica 
de materiais de divulgação. 

0-1-6-2.7     Compilação de notícias sobre a administração 

Incluem-se clipping com notícias sobre a CMI e os 
vereadores bem como gravações do que é veiculado nos 
meios de comunicação. 

0-1-6-3 Identidade visual 

Inclui-se o programa de identidade corporativa, inclusive o logotipo, 
manual e normas de uso. 
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0-1-6-4 Campanhas administrativas. Publicidade 

Incluem-se documentos referentes a campanhas administrativas e 
publicitárias, inclusive arte-final das peças de campanha, filmes, 
vídeos e relatórios. 

0-1-6-5 Site institucional 

Incluem-se documentos referentes ao site institucional, inclusive 
cópias das versões. 

0-2 RECURSOS HUMANOS 

Classificam-se os documentos relativos à política, ao planejamento e à execução das 
atividades de administração de recursos humanos e previdência social da Câmara Municipal 
de Ituporanga. 

0-2-1 Identidade funcional 

Incluem-se documentos referentes à expedição da carteira funcional, inclusive 
segunda via, cartão, crachá, credencial de representação. 

0-2-2 Relações com órgãos normatizadores das relações de trabalho 

Incluem-se documentos referentes às relações com órgãos normatizadores das 
relações de trabalho e conselhos de classe, inclusive a Relação Anual de 
Informações Sociais – RAIS, Declaração de Retenção do IRRF (DIRF), Sistema 
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP), 
entre outras. 

0-2-3 Assentamentos funcionais 

Incluem-se documentos referentes à vida funcional do servidor, bem como os 
registros e/ou anotações a ele referidos, tais como reaproveitamento, 
readaptação, readmissão, jornada de trabalho, demissão, dispensa, exoneração, 
lotação, remanejamento, designação, requisição/cessão a/de outros órgãos, entre 
outros. 

Incluem-se também documentos referentes a direitos, vantagens e obrigações dos 
servidores e empregados, tais como folhas de pagamento (salários, vencimentos, 
proventos ou subsídios), gratificações em geral, adicionais de horas 
extraordinárias, descanso semanal remunerado, descontos em geral (IRRF, INSS, 
consignações em folha, pensões alimentícias), seguros de vida, concessão de 
férias, licenças, afastamentos, concessões, auxílios e indenizações a servidores, 
vereadores, estagiários e funcionários recebidos pela CMI de outros órgãos. 

Além desses, são arquivados nos assentos funcionais documentos de cunho 
previdênciário e de seguridade social, tais como pedidos de aposentadorias e 
pensões, contagem e averbação de tempo de serviço, auxílios da previdência 
social (salário-família, auxílio-doença, entre outros) e demais documentos 
correlatos. 

- Abrir uma pasta para cada servidor, vereador, estagiário, funcionário recebido de 
outros ógãos, incluindo os agentes que já se desligaram da CMI. 

0-2-4 Recrutamento e seleção 

Incluem-se normas e procedimentos dos concursos públicos e dos testes seletivos. 
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0-2-4-1        Candidato a cargo público 

Incluem-se o curriculum vitae e as fichas de inscrição. 

0-2-4-2        Processo de seleção 

Incluem-se documentos referentes a propostas, estudos, contratos 
de terceirização dos concursos, editais, constituição de bancas 
examinadoras e de comissões executivas, exemplares únicos de 
provas, gabaritos, relatório circunstanciado para homologação e 
resultados. 

0-2-4-3 Provas e testes de seleção 

Incluem-se provas, títulos do candidato, testes de seleção, testes 
psicotécnicos, revisão de prova e recursos. 

0-2-4-4 Desistência de nomeação. Pedido para final de lista. Adiamento de 
posse 

Incluem-se a desistência de nomeação, pedido para final de lista para 
nomeação e adiamento de posse. 

0-2-4-5 Estágio Probatório 

Incluem-se documentos referentes à avaliação do estágio probatório 
como formação da Comissão de Avaliação, formulários, resultados e 
relatório circunstanciado. 

0-2-4-5.1 Comitê Técnico de Estágio Probatório 

Incluem-se documentos referentes ao Comitê Técnico 
de Estágio Probatório como constituição, parecer 
conclusivo e relatórios. 

0-2-5 Treinamento e desenvolvimento 

Incluem-se documentos referentes ao processo de treinamento, ao 
desenvolvimento, à qualificação e ao aperfeiçoamento profissional dos servidores 
da CMI, inclusive o plano anual e a avaliação dos resultados. 

0-2-5-1        Planejamento de treinamento 

Incluem-se documentos referentes ao levantamento das 
necessidades de treinamento. 

0-2-5-2       Cursos promovidos por outras instituições no Brasil e no exterior 

Incluem-se documentos como a solicitação e autorização para 
participação do servidor, termo de compromisso, programa do curso 
e relatórios. 

0-2-5-3   Cursos promovidos por outras instituições no Brasil e no exterior 
conveniadas com a CMI 

Incluem-se documentos como convênio, contrato e acordo de 
cooperação técnica, solicitação e autorização para participação do 
servidor, termo de compromisso do bolsista, financiamento do curso, 
programa do curso e relatórios. 
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0-2-6 Política de recursos humanos 

Incluem-se documentos sobre a implementação e aplicação da política de recursos 
humanos, inclusive planos de cargos, salários e de benefícios. 

0-2-6-1 Progressão. Promoção. Opção 

Incluem-se documentos sobre a ascensão, progressão, promoção e 
opção funcional, inclusive edital, designação da Comissão do 
Procedimento Seletivo Interno, inscritos homologados, modelo de 
prova, gabarito e relatório com notas do procedimento seletivo 
específico interno. 

0-2-6-1-1    Procedimento seletivo específico interno 

Incluem-se documentos referentes ao procedimento 
seletivo específico interno como testes e provas de 
seleção, psicotécnico, títulos, cartão de respostas das 
provas, formulário do servidor, folhas de ocorrência, 
lista de presença, revisões de prova e recursos. 

0-2-6-1-2 Avaliação de desempenho 

Incluem-se documentos referentes à avaliação de 
desempenho e de capacitação gerencial como 
formulários e relatórios. 

0-2-7 Apuração de responsabilidade e ação disciplinar 

Incluem-se documentos sobre a apuração de responsabilidade e ação disciplinar 
imposta aos servidores. 

0-2-7-1        Apuração preliminar 

Incluem-se documentos referentes às situações de furto qualificado 
ou não, roubo de bens móveis e danos em bens móveis e imóveis 
com autoria desconhecida, inclusive relatório circunstanciado. 

0-2-7-2       Processo sumário 

Incluem-se documentos referentes à apuração de irregularidades 
comprovadas na sua flagrância, ao termo de ocorrência do fato, à 
denúncia contra servidor, ao termo de declaração de apuração de 
infrações disciplinares leves, à defesa, à aplicação da pena 
(advertência, repreensão e suspensão) e ao recurso. 

0-2-7-3        Comissão de Sindicância. Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar 

Incluem-se documentos referentes à constituição da Comissão 
Permanente de Sindicância, Comissão Especial de Sindicância, 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (Comissão de 
Inquérito Administrativo) e relatórios. 

0-2-7-4       Sindicância 

Incluem-se os relatórios de sindicância que não recomendaram 
abertura de processo administrativo disciplinar. 
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0-2-7-5       Processo administrativo disciplinar 

Incluem-se documentos referentes ao processo administrativo 
disciplinar (instauração, termo de indiciamento, edital, instrução, 
defesa, relatório e julgamento) e revisão do processo administrativo 
disciplinar. 

0-2-8 Saúde ocupacional. Segurança do trabalho 

Incluem-se documentos referentes à saúde ocupacional e segurança do trabalho 
que visem proteger a integridade física e mental do servidor/empregado bem 
como promover sua adequação ao trabalho, inclusive normas, manuais e planos. 

0-2-8-1       Medicina ocupacional 

Incluem-se documentos referentes aos programas e às ações 
preventivas à saúde do trabalhador, de educação sanitária, doenças 
profissionais crônicas e transmissíveis, especiais para deficientes e 
gestantes, relatório e mapa de conclusão de exames periódicos, 
laudo técnico de inspeção do local de trabalho e outros laudos 
técnicos, perícias e pareceres. 

0-2-8-2       Prontuários da medicina ocupacional 

Incluem-se prontuários médicos da medicina ocupacional, exames 
médicos pré-admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de 
mudança de função, demissionais, exames complementares, de 
avaliação psicológica e do serviço social. 

0-2-8-2-1      Atestado de saúde ocupacional 

Incluem-se os atestados de saúde ocupacional dos 
servidores. 

0-2-8-2-2      Convocação para exames e controle de presença 

Incluem-se documentos como o ofício de convocação 
para exames médicos, psicológicos e entrevistas de 
serviço social e livro de controle de presença. 

0-2-8-3       Segurança do trabalho 

Incluem-se documentos referentes à prevenção e ao controle de 
acidentes de trabalho, de incêndio, de perda, brigadas de incêndio, 
pareceres de projeto de obras, estatística de acidentes de trabalho e 
de doenças profissionais. 
0-2-8-3-1      Relatórios de segurança do trabalho 

Incluem-se os relatórios de risco de vida, de inspeção de 
segurança, de levantamento ambiental, de custos de 
acidentes de trabalho, de investigação de acidentes de 
trabalho, mapeamento de riscos ambientais, centrais 
GLP, lay-out dos locais de trabalho, inclusive a Avaliação 
de Atividades Insalubres – AAI. 

0-2-8-3-2      Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –      PPRA 

Incluem-se documentos referentes ao Programa de 



13  

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 

0-2-8-3-3      Prevenção de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais 

Inclui-se a ordem de serviço individual para obrigação 
do cumprimento das normas de prevenção de acidentes 
de trabalho e doenças ocupacionais. 

0-2-8-3-4     Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s 

Incluem-se documentos referentes ao termo de 
entrega, ficha de controle de recebimento, termo de 
compromisso de uso, relatório de especificação e ficha 
de reprovação de equipamentos, manuais e laudos 
técnicos de avaliação dos equipamentos. 

0-2-8-3-5      Equipamentos de proteção e combate contra incêndio 

Incluem-se documentos como o formulário de cadastro 
de extintores e formulário de controle e manutenção de 
equipamento de combate a incêndio. 

0-2-8-3-6      Produtos químicos 

Incluem-se os formulários de emergência de produtos 
químicos utilizados. 

0-2-8-3-7     Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

Incluem-se documentos referentes à Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes – CIPA como a designação da 
comissão, das atas, das normas, dos regulamentos, do 
cadastro e dos quadros de estatísticas de acidentes, de 
morbidade e de mortalidade de servidores e fichas de 
análise de acidentes. 

0-2-9 Outros assuntos referentes a recursos humanos 

Classificam-se documentos referentes ao horário de expediente, controle de 
frequência, missões fora da sede, viagens a serviço, prestadores de serviços 
autônomos, estagiários e outros. 

0-2-9-1       Horário de expediente 

Incluem-se documentos referentes ao horário de expediente, 
inclusive escala de trabalho, escala e troca de plantão. 

0-2-9-2       Controle de frequência 

Incluem-se documentos como livros, cartões, folhas de ponto, abono 
e justificativas de faltas, boletim de comunicação de frequência, 
cumprimento de horas extras e ponto facultativo. 

0-2-9-3       Bolsas de estudo 

Incluem-se documentos referentes às bolsas de estudo concedidas 
aos dependentes dos servidores como contrato/convênio com 



14  

instituições de ensino e constituição da comissão de seleção. 

0-2-9-4       Convênios com empresas privadas 

Incluem-se documentos referentes a convênios com empresas 
privadas que beneficiem o servidor com valores diferenciados. 

0-3      MATERIAL 

Classificam-se documentos referentes aos assuntos da administração de material 
permanente e de consumo do órgão, necessários ao desenvolvimento de suas atividades, 
bem como as formas de aquisição, alienação, controle de estoque, distribuição, 
manutenção, conservação e recuperação. 

0-3-1 Cadastro de fornecedores. Prestadores de serviços (material) 

Inclui-se o cadastro de fornecedores de material e prestadores de serviços de 
manutenção, reparo ou conserto de equipamentos e material permanente e de 
consumo. 

0-3-1-1 Registro e habilitação 

Incluem-se documentos referentes ao registro, habilitação, 
impedimentos, penalidades e reabilitação dos fornecedores e 
prestadores de serviços, inclusive atestado de capacidade técnica. 

0-3-2 Aquisição 

Incluem-se documentos referentes à coordenação e supervisão dos serviços de 
aquisição de material permanente e de consumo, e prestação de serviços de 
manutenção e outros serviços referentes a material. 

0-3-2-1         Material permanente 

Classificam-se documentos referentes à aquisição de material 
permanente como mobiliário, aparelhos, ferramentas, máquinas, 
instrumentos técnicos, obras de arte, entre outros. 

0-3-2-1-1      Compra de material permanente 

Incluem-se documentos referentes à compra de 
material permanente, inclusive por importação, como 
licitações e contratos, e outras formas de aquisição. 

0-3-2-1-2      Aluguel. Comodato. Leasing 

Incluem-se documentos referentes a aluguel, comodato 
e leasing de material permanente inclusive os contratos. 

0-3-2-2       Material de consumo 

Incluem-se documentos referentes à aquisição de material de 
consumo, inclusive alimentos e perecíveis, entre outros. 

0-3-2-2-1     Compra de material de consumo 

Incluem-se documentos referentes à compra de 
material de consumo como licitações, contratos e outras 
formas de aquisição. 
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0-3-2-2-2     Cessão. Doação. Permuta 

Incluem-se documentos referentes à cessão, doação e 
permuta de material de consumo. 

0-3-2-3       Cotações de preços para compras e prestação de serviços. 

Incluem os orçamentos solicitados e recebidos para compras de 
materiais permanentes e de consumo, além de serviços. 

0-3-3 Movimentação de material 

Incluem-se documentos referentes ao controle, à distribuição e/ou movimentação 
de material permanente e de consumo. 

0-3-3-1 Cadastro de bens móveis 

Inclui-se o cadastro de bens móveis e comprovantes de aquisição de 
bens móveis. Incluem-se os certificados de garantia de materiais e 
equipamentos e manuais de utilização. 

0-3-3-2 Almoxarifado 

Incluem-se documentos referentes ao recebimento, controle e 
distribuição do estoque dos materiais, inclusive previsão de consumo, 
pedido mensal de cotas, recibo de entrega, estatísticas, balancetes, 
balanços, boletins de ocorrência de ajuste de estoque e catálogo 
informativo dos códigos e especificações dos materiais disponíveis 
em estoque. 

0-3-3-3 Saída de material 

Inclui-se a autorização de saída de material permanente e de 
consumo. 

0-3-3-4 Termos de responsabilidade 

Incluem-se os termos de responsabilidade de uso, de guarda de bens 
móveis e de transferência de responsabilidade. Considera-se ainda a 
Relação Carga para material de consumo. 

0-3-4 Baixa 

Classificam-se documentos referentes à alienação e baixa de material permanente 
e de consumo. Inclui-se o levantamento de material inservível, obsoleto, ocioso, 
antieconômico, irrecuperável e excedente, inclusive parecer da Comissão Especial 
para Avaliação e Baixa de Bens Permanentes e recibo de devolução à Prefeitura 
Municipal de Ituporanga. 

0-3-5 Instalação. Manutenção. Conservação. Recuperação 

Incluem-se documentos referentes aos serviços de instalação, manutenção, 
conservação, recuperação e conserto de material permanente. 

0-3-6 Inventário de material permanente e de consumo 

Inclui-se o registro, tombamento e inventário físico-financeiro de material 
permanente e de consumo. 

0-3-7 Mudanças 
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Incluem-se documentos referentes a mudanças, inclusive licitações e contratos. 

0-3-8 Serviços reprográficos 

Incluem-se documentos como a requisição e controle de serviços reprográficos, 
inclusive assinaturas autorizadas. 

0-3-9 Contratação de prestação de serviços (materiais) 

Incluem-se documentos referentes a contratação de prestação de serviços de 
manutenção, reparo ou conserto de equipamentos e material permanente e de 
consumo, inclusive licitações, dentre outras contratações de prestação de 
serviços. 

0-4 PATRIMÔNIO 

Classificam-se documentos referentes aos imóveis e veículos pertencentes aos órgãos 
municipais, bem como as formas de aquisição, alienação, cadastramento, conservação, 
recuperação, manutenção, limpeza e segurança. 

0-4-1 Imóveis 

Incluem-se escrituras e registros referentes aos imóveis pertencentes ao órgão e 
aos projetos e às plantas dos prédios públicos municipais. Considera-se ainda o 
cadastro de imóveis pertencentes ao órgão, suas alterações e atualizações. 

0-4-1-1 Instalação. Fornecimento. Manutenção de serviços básicos 

Incluem-se documentos referentes à instalação, ao fornecimento e à 
manutenção de serviços básicos. 

0-4-1-2 Aquisição 

Classificam-se documentos referentes à aquisição de imóveis. 

0-4-1-3 Alienação 

Classificam-se documentos referentes à alienação de imóveis 
pertencentes ao órgão. 

0-4-1-4 Administração do uso de imóveis do órgão 

Incluem-se documentos referentes à administração do uso de 
imóveis pertencentes ao órgão. 

0-4-1-5 Obras 

Incluem-se documentos referentes às obras de imóveis do órgão, 
inclusive licitações e contratos. 

0-4-1-5-1       Construção 

Incluem-se documentos referentes à construção de 
imóveis. 

0-4-1-5-2 Reforma. Recuperação. Restauração 

Incluem-se documentos referentes à reforma, 
recuperação e restauração de imóveis. 

0-4-1-6 Demolição 
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Incluem-se documentos referentes à demolição de imóveis. 

0-4-1-7 Contratação de prestação de serviços (serviços em imóveis) 

Incluem-se documentos referentes à contratação de prestação de 
serviços de manutenção, à instalação e ao fornecimento em imóveis, 
inclusive licitações e contratos com empresas de manutenção e 
limpeza, dentre outras contratações. 

0-4-1-8 Seguros de imóveis 

Incluem-se documentos referentes aos seguros de imóveis. 

0-4-1-9 Uso de dependências 

Incluem-se documentos referentes à utilização de auditório, ao 
estacionamento e às demais dependências do imóvel pelo órgão ou 
por terceiros. 

0-4-2 Inventário patrimonial 

Incluem-se os relatórios e inventários de imóveis e veículos. 

0-4-3 Segurança e guarda patrimonial 

Incluem-se documentos referentes à segurança de imóveis do órgão, ou de 
imóveis não pertencentes ao órgão, às licitações e aos contratos, tais como 
contratação de empresa especializada em segurança patrimonial, dentre outros. 

0-5 ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

Classificam-se documentos relativos aos assuntos da previsão, proposta e execução 
orçamentária, das operações contábeis financeiras referentes ao uso dos recursos públicos, 
da comprovação de receita e despesa, da movimentação de conta corrente, balanços e 
prestações de contas. 

0-5-1 Execução Orçamentária 

Incluem-se documentos e registros referentes à execução das despesas da Câmara 
Municipal de Ituporanga. 

0-5-1-1  Empenhos, liquidações e pagamentos de despesas, incluindo os 
comprovantes, além das respectivas anulações 

Incluem-se todo o processo básico de execução das despesas, do 
empenho, da liquidação e do pagamento, além de todos os 
documentos que deem suporte e comprove a execução das despesas 
(notas fiscais, recibos, duplicatas, guias, extratos, entre outros), os 
comprovantes de transferências bancárias, cheques e afins. Inclui 
também os estornos (anulações) de empenhos e ordens de 
pagamento. 

0-5-2      Finanças 

Classificam-se documentos referentes ao controle e registro do numerário em 
poder da Câmara Municipal de Ituporanga, bem como as movimentações de 
tesouraria. 

0-5-2-1       Extratos bancários de conta corrente e de aplicação financeira 



18  

Incluem-se os extratos bancários extraídos da conta corrente e de 
aplicações financeiras, os quais devem ser assinados pela autoridade 
competente. 

0-5-2-2       Movimento diário e mensal de caixa 

Incluem-se relatórios de recebimentos de recursos e pagamentos de 
despesas extraídos do sistema informatizado a respeito da 
movimentação financeira da Câmara Municipal de Ituporanga, mensal 
ou anualmente. 

0-5-2-3       Conciliação bancária 

Incluem-se relatórios referentes à conciliação do movimento bancário 
com o movimento contábil/orçamentário no mesmo período. 

0-5-3      Concessão e prestação de contas 

Classificam-se documentos referentes à concessão, ao controle e à prestação de 
contas de beneficiários de repasses de recursos (contribuições), suprimentos de 
fundos/adiantamento, diárias e reembolso de combútivel/passagens. 

0-5-3-1    De auxílios e contribuições a entidades representativas de Câmaras 
Municipais 

Inclue-se todo o processo de concessão dos auxílios e contribuições, 
tal como normatizado pelo TCE/SC e pelo controle interno da Câmara 
Municipal de Ituporanga, comprovaqntes de repasse dos recursos, 
plano de trabalho da entidade, bem como toda a documentação de 
prestação de contas, pareceres técnicos, do controle interno e a 
manifestação da autoridade competente. 

0-5-3-1-1      UCAVI 

Todos os processos de concessão e prestação de contas 
de recursos repassados à União de Câmaras e Vereadores 
do Alto Vale do Itajaí. 

0-5-3-1-2      UVESC 

Todos os processos de concessão e prestação de contas 
de recursos repassados à União de Vereadores de Santa 
Catarina. 

0-5-3-2       De suprimento de fundos/adiantamentos 

Inclue-se todo o processo de suprimento de fundo/adiantamento de 
numerário a servidor ou vereador da Câmara Municipal de Ituporanga, 
bem como a prestação de contas, pareceres técnicos, do controle 
interno e a manifestação da autoridade competente. 

0-5-3-3       De diárias e reembolso de combustível 

Inclue-se todo o processo de concessão de diárias e reembolsos de 
combustível (ou ressarcimento de passagens aéreas e terrestres) do 
servidor ou vereador da Câmara Municipal de Ituporanga, bem como a 
prestação de contas, pareceres técnicos, do controle interno e a 
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manifestação da autoridade competente. 

0-5-4      Balanços e demonstrativos contábeis 

Classificam-se aqui todo e qualquer relatório contábil exigido pela Lei nº 
4.320/1964, pelo Conselho Federal de Contabilidade, Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), Secretaria do Tesouro 
Nacional, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e órgãos afins. 

0-5-4-1       Balancetes e demonstrativos contábeis mensais 

Incluem-se balancete de verificação de contas, balancete financeiro, 
demonstrativos de contas bancárias e afins. 

0-5-4-2       Balancetes e demonstrativos contábeis mensais 

Incluem-se, principalmente, os demonstrativos exigidos pela Lei nº 
4.320/1964, tais como balanço patrimonial, balanço orçamentário, 
balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, 
demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do 
patrimônio líquido e outras. 

0-5-4-3       Livros diário e razão 

Incluem-se nesse tópico os livros diário e razão contábil, com 
periodicidade mensal de apuração, quando necessária a sua impressão 
em meio físico. 

0-5-4-4        Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO) 

Incluem todos os relatórios do RGF apurados quadrimestralmente e os 
relatórios do RREO, apurados bimestralmente, quando necessária sua 
impressão em meio físico. 

0-5-5      Relacionamento com órgãos de controle e outros 

Classificam-se documentos referentes à prestação de contas aos órgãos de 
controle, tais como o TCE/SC ou o envio de declaração fiscais e de tributos que a 
Câmara tem a obrigação de recolher e efetuar o repasse aos entes arrecadadores. 

0-5-5-1        Documentos referentes ao envio da prestação de contas bimestral ao 
Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) 

Incluem-se os relatórios e documentos enviados ao TCE/SC via e-
Sfinge, quando os mesmos devam ser impressos em meio físico. 

0-5-5-2       Relatório anual de gestão previsto na IN 20/2015 do TCE/SC 

Arquiva-se nesse código o (s) relatório (s) anual (is) de gestão da 
Câmara Municipal de Ituporanga exigidos por força da Instrução 
Normativa nº 20/2015 do TCE/SC, quando necessariamente devam ser 
impressos em meio físico. 

0-5-5-3       Relatórios quadrimestrais enviados ao Siconfi/STN 

Classificam-se os documentos e comprovantes de envio das 
declarações quadrimestrais ao Sistema de Informações Contábeis e 
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Fiscais do Setor Público Brasileiro, da Secretaria do Tesouro nacional. 

0-5-5-4       Envio de declarações fiscais e tributárias 

Incluem-se documentos e protocolos de entrega de declarações a 
órgãos de fiscalização tributária da União, do estado ou do município. 

0-5-5-4-1     ISSQN Prefeitura 

Protocolo de entrega da declaração mensal referente a 
serviços tomados e tributados conforme o código tributário 
municipal de Ituporanga. 

0-5-5-4-2     DCTF Receita Federal 

Protocolo de entrega da declaração mensal referente a 
débitos e créditos triburtários federais, quando houver 
retenção de tributos federais pela CMI. 

0-6 JURÍDICO 

Classificam-se os documentos relativos às atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico e administrativo, e de representação judicial da CMI. Não se incluem, aqui, os 
pareceres jurídicos exarados em projetos de lei, de decreto legislativo e de resoluções, nem 
os necessários à deflagração de processo licitatório, os quais ficam arquivados juntamente 
com os respectivos processos. 

0-6-1      Parecer Consulta 

Incluem-se documentos elaborados pela Procuradoria que tem por finalidade 
sanar alguma dúvida ou questionamento sobre as matérias afetadas ao Poder 
Legislativo Municipal. 

0-6-2      Acompanhamento Judicial 

Incluem-se documentos de contenciosos judiciais e extrajudiciais nos quais a CMI 
figure como parte processual ou interessada. 

0-7    CONTROLADORIA INTERNA 

Classificam-se documentos relativos aos trabalhos de auditoria, monitoramento e 
acompanhamento da gestão administrativa, orçamentária, financeira, de compras, pessoal 
e patrimônio da Câmara Municipal de Ituporanga. 

0-7-1 Auditorias internas 

Incluem-se todos os documentos referentes aos processos de autoria interna 
deflagrados pela controladoria interna do órgão, desde o recolhimento de 
envidências de auditoria até os seus achados e conclusões. 

0-7-1-1       Pessoal e folha de pagamento 

Incluem-se as auditorias realizadas a respeito dos recursos humanos 
da CMI (servidores efetivos, comissionados, vereadores e estagiários) 
no tocante a todos os aspectos do item 0-2. 

0-7-1-2       Contabilidade, execução orçamentária e finanças 

Incluem-se as auditorias realizadas a respeito de todo o processo de 
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execução das despesas da CMI, registros contábeis e fiscais, 
pagamentos e recebimento e todos os demais aspectos previstos no 
item 0-5. 

0-7-1-3       Compras em geral, licitações e contratos 

Incluem-se as auditorias realizadas a respeito de todo o processo de 
contratação de serviços e obras e aquisição de bens móveis e imóveis, 
de consumo ou permanentes para a CMI, incluindo o processo 
licitatório, a dispensa ou as inexigibilidades e os contratos decorrentes. 
Inclui todos os aspectos e itens do tópico 0-3. 

0-7-1-4       Diárias, ressarcimentos e adiantamentos a agentes públicos 

Incluem-se as auditorias realizadas a respeito dos processos de 
concessão e prestação de contas de adiantamentos de numerários, 
diárias e reembolsos de combustível aos servidores e vereadores da 
Câmara Municipal de Ituporanga, incluindo-se todos os aspectos e 
itens do tópico 0-5-3. 

0-7-2      Pareceres em geral 

Classificam-se documentos e pareceres solicitados à controladoria interna da CMI 
como forma de auxiliar o trabalho de outros servidores e vereadores, além das 
comissões permamentes e do plenário. 

0-7-3      Relatórios em geral 

Classificam-se documentos e relatórios solicitados pelo Tribunal de Contas de 
Santa Catarina ou por outros órgãos à controladoria interna da CMI. 

0-7-3-1       Para o Tribunal de Contas de Santa Catarina 

Incluem-se relatórios de atividades e plano de trabalho da 
controladoria interna, relatórios referentes à IN 20/2015, relatórios de 
prestação de contas em geral e outros que venham a ser solicitados 
pelo TCE/SC ou pelo Ministério Público de Contas de Santa Catarina. 

0-7-3-2       Para o outros órgãos de controle 

Incluem-se relatórios e documentos solicitados por órgãos ou 
entidades de controle que não sejam o TCE/SC ou o MPC/SC. 

0 ASSUNTOS DIVERSOS 

Na classe 1 classificam-se os documentos relativos aos assuntos de caráter genérico relacionados 
às diversas atividades desenvolvidas pelo órgão. 

1-1 CERIMÔNIAS OFICIAIS E OUTROS EVENTOS 

Incluem-se documentos referentes às cerimônias oficiais (solenidades, comemorações, 
homenagens, inaugurações, etc.) promovidas pelo órgão como roteiro, um exemplar do 
convite, programa, folheto, catálogo, cartaz de divulgação, discurso, palestra e lista de 
presença e de autoridades. 

1-1-1 Organização do evento 

Incluem-se documentos referentes ao planejamento e à organização do evento, 
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inclusive lista dos convites expedidos e de convidados. 
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2.4 CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS: PLENÁRIO E PROCESSO LEGISLATIVO 

2 PLENÁRIO E PROCESSO LEGISLATIVO 
Na classe 2 classificam-se documentos relativos aos assuntos de atividades do Legislativo da 
Câmara Municipal de Ituporanga. 

2-1 APOIO PROCEDIMENTAL 

Classificam-se documentos relativos ao Processo Legislativo e às outras proposições, bem 
como correspondências expedidas, recebidas e publicadas relativas à atividade legislativa e 
fiscalizadora da Câmara Municipal de Ituporanga. 

2-1-1 Projetos e respectivas emendas 

Classificam-se documentos relativos aos Projetos de Lei apresentados, incluindo 
todos os Processos Legislativos. 

2-1-1-1 Projeto de Emenda à Lei Orgânica 

Incluem-se documentos relativos aos Projetos que visam alterar a Lei 
Orgânica do Município (LOM). 

2-1-1-2 Projeto de Lei Complementar 

Incluem-se documentos relativos aos Projetos destinados a 
regulamentar matéria especialmente definida com rito diferenciado. 

2-1-1-3 Projeto de Decreto Legislativo 

Incluem-se documentos relativos a Projetos destinados a regular 
matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a 
sanção do Prefeito. 

2-1-1-4 Projeto de Resolução 

Incluem-se documentos relativos aos Projetos destinados a regular 
matérias de competência da Casa Legislativa, de caráter político, 
processual, legislativo ou administrativo. 

2-1-1-5 Projeto de Lei Ordinária 

Incluem-se documentos relativos aos Projetos de Lei que regulam 
matérias inseridas na competência do Município e pertinente às 
atribuições da Câmara Municipal, que se aprovadas, estão sujeitas à 
sanção do Prefeito. 

2-1-2 Requerimentos em geral. Pedidos de informação. 

Classificam-se documentos relativos a proposições dirigidas à Mesa ou ao 
Presidente, pelo Prefeito ou qualquer Vereador ou Comissão, sobre matéria de 
competência da Câmara Municipal, sujeitos ou não a discussão e votação em 
plenário. 

2-1-3 Indicação 

Classificam-se documentos relativos a proposições por meio das quais o Vereador 
pode sugerir ao Poder Executivo o envio de projeto sobre assunto de sua 
competência, a realização de ato administrativo ou de gestão ou, ainda, solicitar a 
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concessão de homenagem ou manifestação da Câmara sobre determinado tema. 

2-1-4 Processo Legislativo Simples 

Classificam-se documentos relativos a Processos Legislativos de caráter 
simplificado. 

2-1-4-1         Prestação de Contas do Prefeito 

Incluem-se documentos relativos aos Processos Legislativos Simples 
destinados a anunciar a recepção da Prestação de Contas anual do 
Poderes Executivo, bem como dos órgãos da Administração Indireta 
(Autarquias, Fundações Municipais e Fundos Municipais). 

2-1-5 Documentos Recebidos em geral 

Classificam-se documentos relativos às correspondências recebidas pela Câmara 
referente à atividade parlamentar. 

2-1-6 Documentos Expedidos em geral 

Incluem-se documentos elaborados pela Câmara relativos a Ofícios expedidos a 
órgãos públicos, privados e cidadãos, encaminhando solicitações e/ou 
informações de Proposições Legislativas ou respostas de demais esclarecimentos 
referente à atividade parlamentar. 

2-2    APOIO ÀS COMISSÕES 

Classificam-se documentos relativos aos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões 
Permanentes e Temporárias e do Conselho de Ética. 

2-2-1      Comissões Permanentes 

Classificam-se documentos relativos às Comissões Permanentes, órgãos técnico- 
legislativos que tem a função de apreciar assuntos e proposições submetidas ao 
seu exame de acordo com o tema. Sugere-se abrir uma pasta para cada Comissão 
específica. 

2-2-1-1 Expediente das Comissões 

Incluem-se documentos relativos ao expediente das Comissões 
Permanentes, como pareceres, pauta, lista de presença de reunião, 
convocação de reunião, entre outros. 

2-2-1-2 Audiências Públicas 

Incluem-se documentos relativos às Audiências Públicas realizadas e 
exigidas por Lei. 

2-2-1-3 Atas das Comissões 

Incluem-se as Atas das reuniões das Comissões Permanentes e das 
Audiências Públicas. 

2-2-2 Comissões Temporárias 

Classificam-se documentos relativos às Comissões Temporárias, criadas para 
apreciar ou apurar assunto ou fato determinado, aplicar procedimento instaurado 
em face de denúncia ou para representar a Casa em atos externos. Pode ser 
extinta ao fim da legislatura ou quando expira seu prazo de duração. 
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2-2-2-1 Comissão Parlamentar de Inquérito 

Incluem-se documentos relativos às Comissões Temporárias com o 
poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de 
outros previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Ituporanga. 

2-2-2-2 Comissão Especial 

Incluem-se documentos relativos às Comissões Temporárias 
destinadas ao estudo da reforma/alteração do Regimento Interno ou 
da Lei Orgânica do Município, ao estudo de problemas municipais ou 
à tomada de posição pela Câmara em assuntos de reconhecida 
relevância. 

2-2-2-3 Comissão de Representação 

Incluem-se documentos relativos às Comissões Temporárias 
constituídas para representar a Câmara em atos externos. 

2-2-2-4 Comissão Processante 

Incluem-se documentos relativos às Comissões Temporárias 
destinadas a aplicar processo instaurado em face de representação 
ou denúncia contra membros da Mesa Diretora, contra Vereadores e 
contra o Prefeito ou Secretário Municipal. 

2-2-3 Comissão de Ética 

Classificam-se documentos relativos aos trabalhos do Conselho, que tem a função 
de zelar pela aplicação dos princípios do Regimento Interno e do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar. 

2-2-3-1 Processo Disciplinar 

Incluem-se documentos relativos a Processo Disciplinar instaurado 
para apurar denúncias contra Vereadores por infração ético- 
disciplinar. 

2-2-3-2 Sindicância 

Incluem-se documentos relativos a Sindicância feita pela 
Corregedoria sobre denúncias de ilícitos no âmbito da Câmara 
Municipal, envolvendo Vereadores. 

2-3 ASSESSORIA TÉCNICA AO PLENÁRIO 

Classificam-se documentos relativos a atividades de apoio técnico na preparação das 
Sessões Plenárias, como documentos de expediente e apanhamento descritivo das Sessões. 

2-3-1 Expediente do Plenário 

Classificam-se documentos relativos às atividades de expediente das Sessões 
Plenárias. 

2-3-1-1 Controle de presença de Vereadores 

Incluem-se documentos relativos ao controle de presença dos 
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Vereadores nas Sessões Plenárias, como lista de presença, Ordem de 
Serviço entre outros. 

2-3-1-2 Afastamento. Posse. Pedido de Renúncia de Vereadores 

Incluem-se documentos relativos a solicitações de afastamento, 
posse e pedido de renúncia de Vereadores. 

2-3-1-3 Termo de Posse 

Incluem-se os Termos de Posse dos Vereadores, do Prefeito e do 
Vice-Prefeito (inclusive Prefeitos interinos) e do Ouvidor do 
Município. 

2-3-2 Registro da Atividade Parlamentar 

Classificam-se documentos relativos ao registro de todos os trabalhos das Sessões 
Plenárias, seja Ordinárias, Extraordinárias ou Solenes. 

2-3-2-1 Livro de atas das sessões 

Incluem-se os livros contendo as atas resumidas das Sessões 
Plenárias. 

2-3-2-2 Áudio e Vídeo das Sessões Plenárias 

Incluem-se os arquivos digitalizados em áudio e vídeo das Sessões 
Plenárias. 
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OBS. Os prazos de guarda de informações registradas em meio 

eletrônico devem ser os mesmos previstos para os documentos em 

suporte papel e microfilme. 

3 TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS – TTD 

3.1 CONCEITO E DEFINIÇÕES 
 

A Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD é o registro esquemático do ciclo de vida 

dos documentos produzidos e recebidos por um órgão, que contempla os prazos de guarda nas fases 

corrente e intermediária, a destinação final – eliminação ou guarda permanente e, ainda, eventuais 

observações que auxiliem a sua compreensão e aplicação. 

Os prazos prescritos na TTD são passíveis de alterações, na medida em que a configuração e o 

valor dos documentos variam no tempo, ocasionados por mudanças sociais, administrativas e 

jurídicas. No entanto, alterações de qualquer natureza, relacionadas a prazos ou assuntos, somente 

poderão ser feitas mediante autorização da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da 

Câmara Municipal de Ituporanga. 

Os prazos de guarda de documentos relativos às atividades-meio e às atividades-fim foram 

definidos pela Comissão encarregada de elaborar Critérios de Classificação, Temporalidade e 

Destinação de Documentos para Arquivo da Câmara Municipal de Ituporanga. Assim sendo, a 

Comissão analisou, classificou toda a documentação existente na CMI e determinou os prazos de 

guarda, transferência, eliminação ou recolhimento de acordo com os seguintes critérios: 

▪ frequência do uso das informações contidas nos documentos; 

▪ existência de leis ou decretos que regulem a prescrição legal dos documentos; 

▪ existência de outras fontes com as mesmas informações; 

▪ importância histórica/científica das informações contidas no documento. 
 

3.2 CONFIGURAÇÃO DA TABELA DE TEMPORALIDADE 
 

A Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD contém os seguintes campos: 

ASSUNTO: são designadas as classes e subclasses de assuntos distribuídas hierarquicamente, 

precedidas do código numérico correspondente de acordo com o Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo. 

PRAZO DE ARQUIVAMENTO (em anos): baseado na legislação específica ou nas demandas 

administrativas, neste campo será indicado o tempo de permanência do documento em cada lugar, a 

saber: 
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SETOR: número de anos em que o documento permanece no arquivo corrente do setor 

produtor/acumulador, cumprindo a finalidade para a qual foi produzido/acumulado. 

ARQUIVO INTERMEDIÁRIO (A.I.): número de anos em que o documento permanece guardado, 

após o prazo de guarda no arquivo corrente do setor de origem, para eventuais consultas, em 

decorrência dos prazos prescricionais ou precaucionais. 

ARQUIVO PERMANENTE (A.P.): a letra S – Sim – indica que o documento permanece guardado 

por seu valor histórico, científico e/ou cultural. A letra N – Não – indica que o documento não 

será recolhido ao Arquivo Permanente. 

ELIMINAÇÃO: a letra S – Sim – indica que os documentos podem ser eliminados após o 

cumprimento dos prazos definidos na Tabela de Temporalidade. A letra N – Não – indica que os 

documentos foram considerados de valor permanente após esgotados os prazos previstos na 

Tabela de Temporalidade e não podem ser eliminados. 

VIGÊNCIA: a letra V – Vigência – indica que os documentos devem ficar no arquivo corrente até 

o fim da sua vigência, ou seja, enquanto ele produz efeitos práticos (contratos e outros 

documentos). 

LEGISLATURA: a letra L – Legislatura – indica que os documentos devem ficar no arquivo 

corrente até o fim da legislatura em que foram produzidos. 

OBSERVAÇÃO: este campo permite incluir informações complementares necessárias para 

melhor compreensão e aplicação da TTD. 

3.3 APLICAÇÃO DA TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS 
 

A Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD deve ser utilizada no momento da seleção e 

destinação dos documentos. O responsável deve proceder da seguinte forma: 

- ler com atenção as explicações contidas na TTD; 

- verificar se os documentos estão classificados de acordo com os assuntos do Código 

de Classificação de Documentos; 

- observar se o documento se refere a dois ou mais assuntos, pois, neste caso, ele deverá ser 

agrupado no conjunto documental que possui maior prazo de guarda ou que tenha sido 

destinado à guarda permanente; 

- separar os documentos, verificando se foi cumprido o prazo de guarda estabelecido para 

cada fase; 

- contar o tempo a partir do primeiro dia útil do ano seguinte ao da data de arquivamento 

do documento, salvo os documentos que originam e comprovam despesas, cujo prazo 
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OBS. Passado o prazo de vigência, os documentos que não são de 

guarda permanente podem ser digitalizados mediante solicitação do 

setor de origem e os originais serão eliminados somente após a 

digitalização com certificação digital. 

OBS. Quando houver processo judicial os prazos de arquivamento 

devem ser suspensos até a conclusão do mesmo. 

de arquivamento é contado a partir da aprovação das contas; 

- os prazos definidos na TTD correspondem ao tempo mínimo de guarda de documentos. 

Estes prazos podem ser eventualmente ampliados, jamais diminuídos sem autorização da 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da CMI; 

- proceder ao registro dos documentos a serem eliminados – ver item 3.4.2; 

- elaborar relação de transferência para o Arquivo Intermediário de acordo com o formulário 5. 
 

 
 

3.4 DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

3.4.1 Avaliação documental: valor primário e secundário 

A avaliação documental é realizada pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – 

CPAD. Considera-se na avaliação os valores primário e secundário dos documentos. O valor primário 

refere-se ao valor do documento para atender aos fins para os quais foi produzido, sejam esses fins 

de caráter administrativo, legal ou fiscal. Os documentos apenas com valor primário devem ser 

eliminados após o cumprimento dos prazos de guarda estabelecido na TTD.  

O valor secundário refere-se ao valor do documento para atender outros fins que não são, 

necessariamente, aqueles pelos quais foi criado. Os documentos com valor secundário apresentam 

interesses cultural, científico, tecnológico ou histórico. Devem ser preservados em caráter 

permanente, mesmo já tendo cumprido suas finalidades primeiras. 

3.4.2 Eliminação 

A eliminação de documentos é definida após análise da Comissão Permanente de Avaliação 

de Documentos, que julga os valores primário e secundário dos documentos seguindo os critérios 

indicados neste Manual. Segundo a Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2014, definida pelo 

Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, o registro dos documentos a serem eliminados deverá ser 

efetuado por meio de: 

a) Listagem de Eliminação de Documentos (ver formulário 2): tem por objetivo registrar 

informações pertinentes aos documentos a serem eliminados e deve conter os seguintes itens: 

- título; 

http://conarq.gov.br/resolucoes-do-conarq/790-resolucao-n-40-de-9-de-dezembro-de-2014-alterada.html
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- órgão; 

- setor; 

- número da listagem; 

- número da folha (páginas que compõem a relação); 

- código do assunto (CCDA) ou número de ordem dos itens documentais listados; 

- descrição dos assuntos conforme o CCDA; 

- datas-limite de cada conjunto documental; 

- quantidade e especificação das unidades de arquivamento (pastas, caixas, pacotes, etc.) a 

serem eliminadas em cada conjunto documental; 

- observações complementares úteis ao esclarecimento das informações contidas nos 

demais campos ou justificativa para eliminação; 

- rodapé contendo local e data, nome e assinatura do responsável pela seleção, do presidente 

da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD e da autoridade competente 

a autorizar a eliminação no âmbito do órgão ou entidade. 

b) Edital de Ciência de Eliminação de Documentos (ver formulário 3): tem por objetivo tornar 

público, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina e no Portal da Transparência da 

Câmara Municipal de Ituporanga, o ato de eliminação dos acervos arquivísticos, devendo 

conter as seguintes informações: 

- título e número do edital; 

- nome do órgão ou entidade que efetuará a eliminação; 

- identificação da autoridade signatária do edital; 

- número e data dos atos legais e/ou do documento oficial (listagem de eliminação) que legitima 

a eliminação; 

- nome do setor produtor dos documentos a serem eliminados; 

- local e data do edital; 

- nome, cargo e assinatura da autoridade signatária do edital. 

c) Termo de Eliminação de Documentos (ver formulário 4): tem por objetivo registrar as 

infomações relativas ao ato de eliminação e deve conter: 

- data de eliminação; 

- indicação dos atos oficiais/legais que autorizam a eliminação e informação relativa à 

publicação em periódico oficial; 

- nome do setor produtor/acumulador dos documentos eliminados; 
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- nome do órgão ou entidade responsável pela eliminação; 

- referência aos conjuntos documentais eliminados especificados na Listagem de Eliminação 

dos Documentos, anexa ao Termo; 

- datas-limite dos documentos eliminados; 

- quantificação dos documentos eliminados; 

- nome da unidade orgânica responsável pela eliminação; 

- nome e assinatura do titular da unidade administrativa responsável pela eliminação. 

3.4.3 Transferência 

A transferência de documentos do Arquivo Corrente para o Arquivo Intermediário é uma 

atividade fundamental tanto para racionalizar a rotina do Arquivo Corrente de um setor quanto para 

garantir o acesso deste às eventuais consultas. As normas de transferência são as seguintes: 

a) obedecer aos prazos prescritos na TTD para transferir os documentos do Arquivo do Setor para 

o Arquivo Intermediário; 

b) a cada transferência fazer Relação de Transferência (ver formulário 5), constituindo-se em 

termo de responsabilidade. Esse termo será também instrumento inicial para pesquisa e 

recuperação da informação. 

O responsável pelo arquivo corrente do setor deve: 

a) preparar uma Relação de Transferência, em duas vias, após conferir a documentação do 

Arquivo Corrente/Arquivo Intermediário a ser transferida, especificando: 

- título e nº da relação; 

- órgão; 

- setor; 

- número da folha (páginas que compõem a relação); 

- quantidade de documentação transferida (metros lineares); 

- código do assunto ou número dos itens documentais listados; 

- descrição dos assuntos conforme o CCDA; 

- datas-limite de cada conjunto documental; 

- quantidade e especificação das unidades de arquivamento (pastas, caixas, pacotes, etc.) a 

serem transferidas; 

- observações complementares úteis ao esclarecimento das informações contidas nos 

demais campos; 

- data de transferência para o Arquivo Intermediário; 

- data de eliminação no Arquivo Intermediário; 
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- rodapé contendo local e data, nome, cargo e assinatura do titular do setor responsável 

pela seleção e transferência. 

b) acondicionar os documentos seguindo orientações da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos; 

c) encaminhar os documentos acondicionados e as duas vias da Relação de Transferência ao 

Arquivo Intermediário, de acordo com calendário estabelecido por este, o qual, após conferir a 

relação, devolverá ao setor a segunda via; 

d) responsabilizar-se pela operacionalização da transferência, isto é, pelo transporte da 

documentação para o Arquivo Intermediário. 

3.4.4 Recolhimento 

Recolhimento é o procedimento arquivístico que implica na entrada de documentos em 

instituições arquivísticas para guarda permanente. Os documentos de guarda permanente são 

aqueles que ao longo de sua existência adquirem um valor secundário, valor histórico, portanto não 

podem ser eliminados, de acordo com o artigo 10 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e com o 

Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012. Após cumprirem os prazos de guarda no Arquivo 

Setorial e Arquivo Intermediário, serão recolhidos ao Arquivo Permanente. 

O responsável pelo recolhimento de documentos ao Arquivo Permanente deve: 

a) obedecer aos prazos prescritos na TTD para transferir os documentos do Arquivo Intermediário 

para o Arquivo Permanente; 

b) fazer a cada recolhimento Relação de Recolhimento, em duas vias, constituindo-se em termo 

de responsabilidade. Esse termo será também instrumento inicial para pesquisa e recuperação 

da informação. A Relação de Recolhimento deve seguir o modelo da Relação de Transferência 

indicada no item 3.4.3. 

c) acondicionar os documentos seguindo orientações da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos; 

d) encaminhar os documentos acondicionados para espaço destinado ao Arquivo Permanente e 

uma das duas vias da Relação de Recolhimento à Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos; 

e) responsabilizar-se pela operacionalização do recolhimento, isto é, pelo transporte da 

documentação para o Arquivo Permanente. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.845-2012?OpenDocument
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3.5 TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS ASSUNTOS DAS ATIVIDADES-MEIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO 

ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
SETOR A.I. A.P. 

   CLASSE 0 ADMINISTRAÇÃO GERAL      

       0-1     ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO      

0-1-1    Regulamento. Regimento. Estatuto. Estrutura. Organograma V 04 S N  

0-1-2    Acordos. Ajustes. Contratos (não relacionados a  
             processos licitatórios). Convênios. Termos de Cooperação 

V 06 S N 
 

0-1-3        Audiências. Reuniões 02 04 S N  

0-1-3-1 Agenda V - N S  

0-1-4   Comissões. Conselhos. Grupos de Trabalho. Juntas. Comitês.  
             Assembleias V 04 S N 

 

0-1-5   Ouvidoria 02 04 S N  

0-1-6   Comunicação social      

 0-1-6-1 Relatórios de propaganda e publicidade 01 05* N S *Após aprovação das contas. 

 0-1-6-2 Divulgação das ações do governo      

 0-1-6-2 -1 Redação de notícias 02 04 S N  

 0-1-6-2 -2 Divulgação interna 02 04 S N  

 0-1-6-2 -3   Rádio 02 04 S N  

 0-1-6-2 -4 Fotografias 02 04 S N  

 0-1-6-2-5   Vídeo 02 04 S N  

 0-1-6-2-6 Produção gráfica 02 04 S N  

 0-1-6-2-7 Compilação de notícias sobre a 
administração municipal 

02 04 S N 
 

 0-1-6-3 Identidade visual V 02 S N  

 0-1-6-4 Campanhas administrativas. Publicidade V 02 S N  

 0-1-6-5 Site institucional V 02 S N  



34 

 

 

ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 

SETOR A.I. A.P. 

02     RECURSOS HUMANOS      

0-2-1 Identidade funcional V - N S  

0-2-2 Relações com órgãos normatizadores das relações de 
trabalho 

06 70 S N 
 

0-2-3 Assentamentos funcionais V+2* 95 N S 
*Enquanto o agente público mantiver 
vínculo com a CMI+2 anos 

0-2-4 Recrutamento e seleção      

0-2-4-1 Candidato a cargo público 01 - N S  

0-2-4-2 Processo de seleção V 05 S N  

0-2-4-3 Provas e testes de seleção V 05 N S  

0-2-4-4 Desistência de nomeação. Pedido para  
final de lista. Adiamento de posse 

V 05 S N 
 

0-2-4-5 Estágio probatório 03 95 N S  

0-2-4-5-1 Comissão de Estágio Probatório 03 95 N S  

0-2-5 Treinamento e desenvolvimento      

0-2-5-1 Planejamento de treinamento 01 - N S  

0-2-5-2 Cursos promovidos por outras instituições no 
Brasil e no exterior 

V 05* N S *Após aprovação das contas. 

0-2-5-3 Cursos promovidos por outras instituições no 
Brasil e no exterior conveniadas com o órgão 

V 05* N S *Após aprovação das contas. 

0-2-6 Política de recursos humanos      

0-2-6-1  Progressão. Promoção. Opção      

0-2-6-1-1 Procedimento seletivo específico 
interno 

10 - S N 
 

0-2-6-1-2   Avaliação de desempenho 10 20 S N  

  0-2-7       Apuração de responsabilidade e ação disciplinar      

0-2-7-1   Apuração preliminar V* 10 S N *Enquanto houver vínculo com a CMI 

0-2-7-2   Processo sumário V* 10 S N *Enquanto houver vínculo com a CMI 

0-2-7-3 Comissão de Sindicância. Comissão 
de Processo Administrativo 
Disciplinar 

V* 10 S N *Enquanto houver vínculo com a CMI 
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ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO 

ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
SETOR A.I. A.P. 

0-2-7-4 Sindicância V* 10 S N *Enquanto houver vínculo com a CMI 

0-2-7-5 Processo administrativo disciplinar V* 10 S N *Enquanto houver vínculo com a CMI 

0-2-8  Saúde ocupacional. Segurança do trabalho      

0-2-8-1 Medicina ocupacional V 20 S N  

0-2-8-2 Prontuários da medicina ocupacional V+2* 95 N S *Enquanto houver vínculo com a CMI 

 0-2-11-2-1 Atestado de saúde ocupacional V+2* 95 N S *Enquanto houver vínculo com a CMI 

0-2-8-3 Segurança do trabalho      

0-2-8-3-1  Relatórios de segurança do trabalho V 20 N S  

0-2-8-3-2  Programa de Prevenção de Riscos    
                   Ambientais – PPRA V 20 N S 

 

0-2-8-3-3 Prevenção de acidentes de trabalho e  
doenças ocupacionais 

V 20 N S 
 

0-2-8-3-4   EPI’s V 20 N S  

 0-2-8-3-5 Equipamentos de proteção e combate  
contra incêndio 

V 02 N S 
 

0-2-8-3-6  Produtos químicos V 20 N S  

0-2-8-3-7  CIPA V 20 S N  

0-2-9    Outros assuntos referentes a recursos humanos      

0-2-9-1 Horário de expediente 02 - N S  

0-2-9-2 Controle de frequência 05 45 N S  

0-2-9-3 Bolsas de estudo V 02 N S  

0-2-9-4 Convênios com empresas privadas V 05 N S  
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ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO 

ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
SETOR A.I. A.P 

03 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS* E SERVIÇOS     
*Inclui o material de consumo e o 
permanente. 

0-3-1 Cadastro de fornecedores. Prestadores de serviços 
(material) 

    
 

0-3-1-1 Registro e habilitação V 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-3-2 Aquisição      

0-3-2-1 Material permanente*     
*Inclui todo o processo licitatório, edital, 
abertura, propostas, atas, comprovantes de 
publicação, contrato e afins. 

0-3-2-1-1 Compra de material permanente V 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-3-2-1-2 Aluguel. Comodato. Leasing V 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-3-2-2 Material de consumo*     
*Inclui todo o processo licitatório, edital, 
abertura, propostas, atas, comprovantes de 
publicaçã, contrato e afins. 

0-3-2-2-1 Compra V 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-3-2-2-2 Cessão. Doação. Permuta 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

 0-3-1-3      Cotações de preços para compras e prestação  
                    de serviços 

01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-3-3 Movimentação de material      

0-3-3-1 Cadastro de bens móveis V   05 S N  

0-3-3-2 Almoxarifado 01 05* N S *Após aprovação das contas. 

0-3-3-3 Saída de material 01 - N S  

0-3-3-4 Termos de responsabilidade V 10 N S  

0-3-4  Baixa 01 05* N S *Após aprovação das contas. 

0-3-5  Instalação. Manutenção. Conservação. Recuperação 01 05* N S *Após aprovação das contas. 

0-3-6  Inventário de material permanente e de consumo 01   05 S N  

0-3-7  Mudanças 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-3-8  Serviços reprográficos 01 05* N S *Após aprovação das contas. 

0-3-9  Contratação de prestação de serviços (material) V 05* S N *Após aprovação das contas. 
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ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO 

ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
SETOR A.I. A.P 

0-4 PATRIMÔNIO V 04 S N  

0-4-1 Imóveis, incluindo processo licitatório*     
*Inclui todo o processo licitatório (se for o 
caso), edital, abertura, propostas, atas, 
comprovantes de publicaçã, contrato e afins. 

0-4-1-1 Instalação. Fornecimento. Manutenção de  
serviços básicos 

01 05* N S 
*Após aprovação das contas. 

0-4-1-2 Aquisição 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-4-1-3 Alienação 01 05* S N 
*Após aprovação das contas e emissão 
da matrícula do Registro de Imóveis. 

0-4-1-4 Administração do uso de imóveis do órgão 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-4-1-5 Obras      

0-4-1-5-1     Construção 01 20* S N *Após aprovação das contas. 

0-4-1-5-2    Reforma. Recuperação. Restauração 01 20* S N *Após aprovação das contas. 

0-4-1-6 Demolição 01 20* S N *Após aprovação das contas. 

0-4-1-7 Contratação de prestação de serviços em imóveis 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-4-1-8 Seguros de imóveis V 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-4-1-9      Uso de dependências, cessão do plenário 02 - N S  

0-4-2        Inventário patrimonial V 02 S N  

0-4-3        Segurança e guarda patrimonial V 05* S N *Após aprovação das contas. 
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ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO 

ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
SETOR A.I. A.P 

0-5 ORÇAMENTO, FINANÇAS  E CONTABILIDADE      

0-5-1 Execução Orçamentária      

0-5-1-1 Empenhos, liquidações e pagamentos de   
                  despesas, incluindo os comprovantes 

01 05* S N 
*Após aprovação das contas. 

0-5-1-2     Notas fiscais e outros comprovantes de  
                                                       Despesas 

01 05* S N 
*Após aprovação das contas. 

0-5-1-3 Plano de desembolso orçamentário 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-5-1-4 Anulações de Empenho. Cancelamento de 
restos a pagar. 

01 05* S N 
*Após aprovação das contas. 

0-5-2 Finanças      

0-5-2-1     Extrato bancários de conta corrente e aplicação  
 Financeira 

01 05* S N 
*Após aprovação das contas. 

0-5-2-2 Movimento diário e mensal 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-5-2-3 Conciliação bancária 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-5-3          Concessão e prestação de contas*     
*Colocar todo o processo no mesmo 
arquivo. 

 0-5-3-1      De suprimento de fundos/adiantamentos 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

 0-5-3-2      De diárias** 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

 0-5-3-3      De pedidos de reembolso de combustível** 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-5-4          Balanços e demonstrativos contábeis      

0-5-4-1 Balancetes e demonstrativos contábeis mensais 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-5-4-2 Balancetes e demonstrativos contábeis anuais 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-5-4-3     Livro Diário e Razão 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-5-4-4     Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido    
                   de Execução Orçamentária 

01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-5-6          Relacionamento com órgãos de controle e outros      

0-5-6-1     Documentos referentes ao envio do e-Sfinge 01 05* S N *Após aprovação das contas. 

0-5-6-2     Protocolos de entrega do SICONFI/STN 01 05* S N *Após aprovação das contas. 
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ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO 

ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
SETOR A.I. A.P 

0-6     PROCURADORIA JURÍDICA      

0-6-1 Parecer Consulta V 20 N S  

0-6-2 Acompanhamento Judicial V 20 N S  

ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO 

ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
SETOR A.I. A.P 

0-7   CONTROLADORIA INTERNA      

0-7-1       Auditorias internas      

0-7-1-1     Pessoal e folha de pagamento 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-1-2     Contabilidade, execução orcamentária e  
                   Financeira 

2 5* S N 
*Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-1-3     Licitações e contratos 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-1-4     Material e compras 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-1-5     Diárias, passagens e ressarcimentos 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-1-6     Patrimônio 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-2       Pareceres em prestações de contas      

0-7-2-1     Diárias, passagens e ressarcimentos 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-2-2     Adiantamentos de numerário 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-2-3     Concessão de subvenções e auxílios 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-2-4     Contas anuais do prefeito* V/L 20 S N 
*Parecer que auxilia as comissões 
permanentes da Câmara no julgamento das 
contas do prefeito, após parecer do TCE 

0-7-3     Relatórios em geral      

0-7-3-1     Para o Tribunal de Contas de Santa Catarina      

0-7-3-1-1  Relatório de atividades do controle 
interno 

2 5* S N 
*Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-3-1-2   Relatórios da IN 20/2015 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-3-1-3   Outros relatórios para o TCE/SC 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 

0-7-3-2     Para outros órgãos de controle 2 5* S N *Após o julgamento das contas pelo TCE/SC 
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ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO 

ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
SETOR A.I. A.P 

CLASSE 1 ASSUNTOS DIVERSOS      

1-1 CERIMÔNIAS OFICIAIS E OUTROS EVENTOS      

1-1-1 Organização do evento 01 02 N S  
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3.6 TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS ASSUNTOS DAS ATIVIDADES-FIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPORANGA - CMI 
 

ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO 

ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
SETOR A.I. A.P 

CLASSE 2 PLENÁRIO E PROCESSO LEGISLATIVO      

2-1 APOIO PROCEDIMENTAL      

2-1-1 Projetos e respectivas emendas     
*Arquivam-se todos os documentos 
referentes à tramitação 

2-1-1-1 Projeto de Emenda à Lei Orgânica V/L 20 S N  

2-1-1-2 Projeto de Lei Complementar V/L 20 S N  

2-1-1-3 Projeto de Decreto Legislativo V/L 20 S N  

2-1-1-4     Projeto de Resolução V/L 20 S N  

2-1-1-5     Projeto de Lei Ordinária V/L 20 S N  

2-1-2  Requerimentos em geral. Pedidos de informação V/L 08 N S  

2-1-3  Indicação em geral V/L 08 N S  

2-1-4  Processo Legislativo Simples      

2-1-4-1 Prestação de Contas do Prefeito V/L 20 S N  

2-1-6      Documentos Recebidos em geral V/L 08 N S  

2-1-7    Documentos Expedidos em geral V/L 08 N S *Que não sejam os com prazo específico 

2-2     APOIO ÀS COMISSÕES      

2-2-1       Comissões Permanentes      

2-2-1-1 Expediente das Comissões L 05 N S  

2-2-1-2 Audiências Públicas L 05 N S  

2-2-1-2 Atas das Comissões L 20 S N  

2-2-2       Comissões Temporárias      

2-2-2-1 Comissão Parlamentar de Inquérito V/L 20 S N  

2-2-2-2 Comissão Especial V/L 20 S N  

2-2-2-3 Comissão de Representação V/L 20 S N  

2-2-2-4 Comissão Processante V/L 20 S N  
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ASSUNTO 
PRAZO DE ARQUIVAMENTO 

ELIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 
SETOR A.I. A.P 

2-2-3 Comissão de Ética      

2-2-3-1 Processo Disciplinar V/L 20 S N  

2-2-3-2 Sindicância V/L 20 S N  

2-3 ASSESSORIA TÉCNICA AO PLENÁRIO      

2-3-1 Expediente do Plenário      

2-3-1-1 Controle de Presença de Vereador L 20 S N  

                                    2-3-1-2      Afastamento. Posse. Renúncia de  
                                                                                 Vereador 

L 20 S N  

2-3-1-3 Termo de Posse L 20 S N  

2-3-2 Registro da Atividade Parlamentar      

2-3-2-1 Livro de atas das sessões V 20 S N  

2-3-2-2 Áudio e Vídeo das Sessões Plenárias V/L 20 S N  
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4 ORIENTAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

O Manual de Gestão de Documentos contém orientações importantes sobre a 

conservação preventiva do acervo documental, fundamentais para o bom desempenho das 

atividades arquivísticas de todos os setores da Câmara Municipal de Ituporanga. Visam fornecer 

informações básicas de conservação de documentos ainda na fase de arquivo corrente e 

contribuir para a agilidade e qualidade na recuperação da informação. 

Baseada em princípios de conservação preventiva, apresentam-se aqui indicações 

simples e viáveis relacionadas às rotinas de organização, identificação e manuseio dos 

documentos, bem como especificações de mobiliários e acondicionamento. 

4.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
 

Os processos de deterioração físico-química dos documentos estão diretamente 

relacionados aos índices de temperatura e umidade relativa do ar (URA) do local, incidência de 

luz e presença de poluentes. Recomenda-se então instalar o arquivo em local seco, livre de 

poluentes e onde não tenha incidência direta de luz solar. 

Existem medidas simples que podem melhorar as condições ambientais das áreas de 

guarda de documentos. Sugere-se os seguintes procedimentos: 

a) Para reduzir a umidade do ambiente recomenda-se evitar a utilização de locais 

potencialmente problemáticos, tais como subsolos e banheiros. Nos subsolos são 

frequentes as infiltrações nas paredes externas e nos banheiros existe, normalmente, um 

alto índice de umidade, assim como a possibilidade de ocorrer alagamentos e inundações 

decorrentes de tubulações danificadas, torneiras esquecidas abertas, entupimento de ralos, 

etc. 

b) Para melhorar a ventilação recomenda-se abrir portas e janelas somente nos dias secos e 

ensolarados, entre 10 e 15 horas. Podem também ser instalados ventiladores, 

posicionando-os de forma a promover uma ventilação indireta. 

c) O mobiliário deve ser posicionado distante das janelas e de modo que os documentos 

não fiquem expostos à incidência direta de luz solar em nenhum horário do dia. 

d) As janelas devem ser protegidas por cortinas, painéis, persianas ou venezianas capazes 

de vedar completamente a luz do sol. Esta medida, além de bloquear a incidência da luz, 

auxilia também na redução da temperatura do ambiente. 

e) Instalar o arquivo em locais distantes de fontes poluentes, como ruas de alto tráfego, 
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garagens, “fumódromos”, etc. 

f) Não manter vasos de flores próximos às áreas de guarda. As plantas aumentam a 

umidade do ambiente e atraem insetos. 

4.2 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 
 

a) Para manter o local organizado todos os documentos devem estar devidamente 

acondicionados em caixas ou pastas e colocados em estantes, armários ou mapotecas. 

b) O local e o mobiliário destinados para a guarda de documentos devem servir 

exclusivamente para essa finalidade. Outros equipamentos e materiais não devem ser 

deixados junto aos documentos porque comprometem a organização do local. 

c) A limpeza do ambiente e do mobiliário deve ser feita periodicamente, utilizando-se 

aspiradores de pó e panos levemente umedecidos. 

d) Não consumir alimentos e bebidas nos locais de trabalho porque os resíduos dos 

alimentos atraem insetos e roedores. 

4.3 MOBILIÁRIO 
 

a) O mobiliário do arquivo deve ser adequado para os diferentes tipos e tamanhos de 

documentos. Podem ser utilizadas estantes, armários com gavetas para pastas suspensas 

ou mapotecas. 

b) Deve-se ter cuidado especial quanto à qualidade do mobiliário, pois uma estante que 

apresenta cantos cortantes, por exemplo, pode ocasionar rasgos aos documentos na 

hora do manuseio. Ou ainda, uma estante com prateleiras frágeis pode não aguentar o 

peso do material e desabar. 

c) O revestimento do mobiliário deve ter estabilidade química, ser resistente e ter bom 

acabamento. O revestimento mais adequado é a tinta tipo eletrostática com resina epóxi 

éster. 

4.4 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 
 

No preparo da massa documental para acondicionamento, o responsável deve: 

a) Retirar todos os papéis e objetos que não façam parte do documento, clips, post-it; 

b) Substituir os grampos comuns de cobre por grampos galvanizados; 

c) Para processos/dossiês com grande quantidade de folhas, substituir por grampos 

plásticos (tipo bailarina); 
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d) Varredura de todos os documentos com juba e planificação com espátula de teflon; 

e) Higienização dos livros: varredura com trincha macia e limpeza das capas; 

f) Higienização, identificação e acondicionamento das plantas. 

 

4.5 RECOMENDAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DO DOCUMENTO 
 

a) No momento da produção dos documentos deve-se prestar atenção na qualidade de 

impressão, especialmente dos documentos que serão guardados por períodos longos. 

Para esse tipo de documento recomenda-se utilizar as impressoras laser que apresentam 

uma impressão mais estável e resistente. As impressoras matriciais, ainda em uso em 

alguns locais, apresentam problemas relacionados à durabilidade porque imprimem 

documentos com um tipo de tinta frágil que em pouco tempo perde a legibilidade. 

b) A tinta da caneta utilizada em assinaturas, anotações e encaminhamentos deve ser preta 

ou azul. Recomenda-se prestar atenção à qualidade da tinta. As canetas de ponta porosa 

não devem ser utilizadas porque ficam rapidamente esmaecidas e borram ao menor 

contato com a água. 

c) Ao utilizar carimbo, observar para não colocá-lo em cima de outras informações. O uso 

excessivo de tinta na almofada e no carimbo pode ocasionar borrões. 

d) Não utilizar papéis coloridos para a produção de documentos, pois se houver a 

necessidade de reproduzi-los (xerox ou microfilmagem, por exemplo) isto dificulta ou até 

mesmo impede a legibilidade. Usar sempre papel branco para garantir o contraste e a 

legibilidade do documento. 

e) Não dobrar os documentos pois o local da dobra resulta em uma área frágil que se 

rompe e rasga facilmente. 

f) Evitar o uso de grampeador porque os grampos de metal enferrujam rapidamente. 

g) Evitar o uso de clipes de metal em contato direto com o papel. Utilizar, 

preferencialmente, clipes plásticos ou proteger os documentos com um pequeno pedaço 

de papel na área de contato. 

h) Evitar o uso de fitas adesivas sobre os documentos. Esse tipo de cola perde a aderência 

rapidamente, resultando em uma mancha escura de difícil remoção. 

i) O uso de fotocópias (xerox) de documentos é contraindicado porque o manuseio 

inadequado na operação das máquinas copiadoras pode ocasionar dobras e rasgos nos 

documentos. No caso de encadernados pode danificar a costura e a lombada. A luz das 

máquinas xerox, especialmente se repetida inúmeras vezes, causa danos tanto ao papel 
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quanto à tinta do documento original. É importante lembrar que a fotocópia não 

substitui o original ou a 2ª via de um documento. 

4.6 ACONDICIONAMENTO 
 

A qualidade dos materiais das caixas, pastas, folders e envelopes utilizados no 

acondicionamento é fundamental para a preservação adequada dos documentos. As 

embalagens protegem os documentos e reduzem os danos ocasionados por poeira, poluentes e 

luz. No entanto, se a embalagem não for de boa qualidade, também pode afetar a conservação 

dos documentos. A maioria das caixas e pastas disponíveis no mercado é feita de papéis e 

papelões ácidos e apresenta elementos prejudiciais como lignina e enxofre. As caixas e 

embalagens de papelão podem ser utilizadas para acondicionar documentos que tenham um 

pequeno prazo de guarda. Mas para os documentos com prazo de guarda longo, recomenda-se 

utilizar embalagens confeccionadas com papéis e papelões com pH alcalino ou materiais inertes 

como o plástico corrugado (pastas e caixas poliondas). 

4.6.1 Recomendações sobre acondicionamento 

a) Para definir a melhor forma de acondicionamento é necessário considerar os custos 

envolvidos, o tamanho e o tipo de documento, o espaço disponível, o tempo de guarda. 

b) Em arquivos são utilizados, usualmente, caixas-arquivo e pastas suspensas. Mas, 

dependendo do tipo e formato dos documentos, pode-se adotar diferentes modelos de 

caixas, envelopes, folders, pastas, etc. 

c) Os documentos não devem ser encadernados. No entanto, alguns documentos com valor 

de guarda permanente, como leis, decretos, mensagens, portarias, instruções normativas e 

a correspondência emitida pelo Prefeito podem ser encadernados. 

d) Os documentos não podem ficar expostos e mesmo que não haja condições de adquirir 

as embalagens recomendadas, deve-se realizar um acondicionamento mínimo. Uma boa 

solução são as pacotilhas, tomando-se o cuidado de utilizar um papel de boa qualidade e 

amarrar o volume do documento com cadarço de algodão. 

e) Jamais utilizar barbantes ou elásticos que cortam e danificam a embalagem e os 

documentos ali acondicionados. 

f) Utilizar pastas com prendedores e hastes plásticas. Os fixadores de metal enferrujam 

facilmente e danificam o documento. 

g) Ao furar os documentos, dobrar delicadamente a folha ao meio, fazendo uma marca 



47  

leve. O centro da folha deve coincidir com a marca do furador. Isto permite perfurar 

todas as folhas na mesma posição. 

4.6.2 Disposição dos documentos em estantes e arquivos de gavetas 

a) Os documentos encadernados e livros devem ser colocados na estante na posição vertical. 

Somente os livros e encadernados de grande porte devem ser colocados na posição 

horizontal, tomando-se o cuidado de não empilhar livros pesados uns sobre os outros. 

b) Os encadernados devem ser colocados de forma a preencher todo o espaço da prateleira 

para evitar que se inclinem e dobrem. Entretanto, não se pode deixar o material 

apertado de forma a dificultar a sua retirada da estante. 

c) Documentos avulsos podem ser acondicionados em caixas-arquivo, pastas de elástico ou 

em pastas suspensas. 

d) Os documentos devem ser colocados de forma a completar a caixa ou pasta, mas sem 

exceder o limite das mesmas. 

e) Deve-se também observar a quantidade de pastas suspensas em uma gaveta, evitando 

abarrotá-las. 

f) Recomenda-se estabelecer um padrão na colocação de caixas nas estantes e de pastas no 

arquivo de gavetas. Isto permite manter a organização das estantes e reduz o tempo para 

localizar e acessar os documentos dentro das caixas e pastas. A disposição da caixa na 

estante pode ser observada na Figura 01. 

Figura 01 

g) Para guardar documentos avulsos em caixas-arquivo, recomenda-se colocá-los em 

envelopes. Em cada envelope deve ser escrito o código de classificação dos documentos, 

na parte superior direita, conforme mostra a Figura 02. 
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0-2-8-2 

Figura 02 

 
4.6.3 Identificação das caixas 

Todas as caixas devem ser identificadas conforme o modelo de etiqueta que consta na 

Figura 03. 

O preenchimento dos campos da etiqueta deve seguir as seguintes orientações: 

▪ Campo 1: Escrever a sigla CM-ITU nas caixas. 

▪ Campo 2 e 3: Escrever o código e o assunto estabelecidos no Código de Classificação 

de Documentos de Arquivo. 

▪ Campo 4: Escrever o ano em que os documentos estão sendo arquivados. 

▪ Campo 5: Escrever o número da caixa. Não esquecer que a sequência reinicia 

quando muda o código. 

▪ Campo 6: Este campo se refere à localização da caixa após a transferência para o 

Arquivo Intermediário da CMI. O preenchimento será feito pelos funcionários do 

Arquivo. 
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Figura 03 

 
 

4.6.4 Identificação das pastas suspensas 
 

a)  Todas as pastas devem ser identificadas com uma etiqueta contendo o número do código    

e o assunto. 

b) Recomenda-se ainda que a ordenação dos documentos dentro das pastas siga a ordem 

cronológica, colocando o mais recente na frente e o mais antigo no fundo da pasta. 

c) Para facilitar a visualização e identificação das pastas suspensas, recomenda-se iniciar a 

colocação das etiquetas pelo lado esquerdo. Na primeira posição colocar a etiqueta com 

o código da classe de assunto mais geral; em seguida, na segunda posição a(s) 

subclasse(s) do assunto geral; na terceira posição a(s) sub-subclasse(s) do assunto, conforme 

Campo 1: Nome do órgão/sigla 

 

CM-ITU 
Campo 2: Código do assunto 

 

0-2-8-2 
Campo 3: Assunto 

 

Processo de 
seleção 

Campo 4: Ano de arquivamento 

 

2016 
Campo 5: N° da caixa 

 

Cx. 117 
Campo 6: Topografia (campo a ser preenchido pelo Arquivo) 

N° Estante: 

N° Prateleira: 
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mostra a Figura 04. 

 

Figura 04 
 

4.6.5 Identificação dos volumes encadernados 

Conforme exposto no item 4.6.1, “c”, recomenda-se não encadernar os documentos 

pois este procedimento dificulta a posterior avaliação e eliminação dos documentos. Nos 

exemplos previstos, porém, devem constar as seguintes informações nas lombadas dos 

volumes encadernados: 

- Nome do setor que produziu o documento. 

- Tipo do documento. Ex.: Documento expedido. 

- Período dos documentos encadernados. Indicar ano e mês. Ex.: 2016 - abril; ou, 2016 

- abr - mai. 

- Numeração inicial e final dos documentos que formam o volume encadernado. 

Utilizar algarismos arábicos. Ex.: 01 a 600 

– Recursos Humanos 0-2 

0-2-8-5-1 Comitê Técnico de 

Estágio Probatório 

0-2-8- Recrutamento e 

Seleção 

0-2-8-1 Candidato a 

cargo público 

0-2-8-2 Processo de 

seleção 

0-2-8-3 Provas e  testes 

de seleção 

0-2-8-4 Desistência de 

nomeação. 

0-2-8-5 Estágio 

Probatório 
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4.7 PREPARO DOS DOCUMENTOS PARA O ARQUIVAMENTO 
 

Antes de guardar os documentos nas pastas ou caixas devem ser realizados os seguintes 

procedimentos: 

a) Retirar materiais que podem danificar os documentos tais como barbantes, elásticos, etc. 

Verificar e tirar grampos que não sejam necessários. Substituir os fixadores de metal por 

fixadores plásticos. E, se for necessário manter um clipe, colocar um pedaço de papel 

entre o documento e o clipe. 

b) Se necessário, limpar os documentos com uma trincha macia, retirando qualquer 

material que possa danificar o documento, tais como poeira, resíduos de borracha e de 

alimentos, etc. 

c) Anotar a lápis o código de classificação do documento na parte superior direita. 

d) Agrupar os documentos em um envelope, antes de colocá-los na caixa. Recomenda-se 

não utilizar plástico porque esse material tende a reter a umidade do ambiente. 

e) Identificar os envelopes e a caixa seguindo as recomendações estabelecidas nesse Manual. 
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5 MODELOS DE FORMULÁRIOS 

5.1 FORMULÁRIO 1 – RECIBO DE EMPRÉSTIMO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS 

 

RECIBO DE EMPRÉSTIMO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS N° 

 Identificação do documento  
Estante: 

Prateleira: 

Caixa: 

Localização 

Código:  

Assunto:  

Número:  

Unidade solicitante: Nome do responsável: Assinatura: 

Data de retirada: Data prevista de devolução: Data de devolução: 

Responsável pelo empréstimo: Assinatura: 

Observações: 
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5.2 FORMULÁRIO 2 – LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

ÓRGÃO/ENTIDADE: (indicar o nome do órgão/entidade, acompanhado das 
siglas respectivas) 

ÓRGÃO/SETOR: (indicar as 
siglas) 

Listagem nº: (indicar nº / ano 
da listagem) 

 
Folha nº: (indicar nº da folha / 
nº total de folhas) 

CÓDIGO 
REFERENTE À        
CLASSIFICA 
ÇÃO 

DESCRITOR 
DO   CÓDIGO 

DATAS- 
LIMITE 

UNIDADE DE 
ARQUIVAMENTO 

OBSERVAÇÕES E/OU 
JUSTIFICATIVAS 

QUANTIFI 
CAÇÃO 

ESPECIFI 
CAÇÃO 

      

      

      

      

      

      

MENSURAÇÃO TOTAL: (indicar, em metros lineares, o total dos documentos 
que serão eliminados) 

DATAS-LIMITE GERAIS: (indicar, em anos, o período dos documentos que 
serão eliminados) 

(O quadro abaixo somente deverá ser preenchido quando for necessário, isto é, quando os 
documentos a serem eliminados necessitarem de comprovação de aprovação das contas 
pelos Tribunais de Contas.) 

 

Conta(s) do(s) exercício(s) de: 

 

Conta(s) aprovada(s) pelo 
Tribunal de Contas em: 

 

Publicação no Diário 
Oficial (data, seção, 
página) 

   

   

   

 

LOCAL/DATA 

 

 
RESPONSÁVEL PELA 

SELEÇÃO 

LOCAL/DATA 

 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE 
DOCUMENTOS 

LOCAL/DATA 

 

 
AUTORIDADE DO ÓRGÃO/ENTIDADE A 
QUEM COMPETE APROVAR 

LOCAL/DATA 

AUTORIZO: 

 
 

TITULAR DA INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA PÚBLICA, NA ESPECÍFICA ESFERA DE COMPETÊNCIA 
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5.3 FORMULÁRIO 3 – EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
 
 

NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE 

 
 

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
 

Nº (indicar o nº / ano do Edital) 

 
 

O(A) Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, designado(a) 
pela Portaria nº (indicar o nº / dia, mês e ano da portaria de designação), publicada no (indicar 
o nome do periódico oficial ou do boletim interno do órgão/entidade), de (indicar dia, mês e 
ano da publicação), de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n° (indicar o nº / 
ano da listagem), autorizada pelo(a) titular do(a) (indicar o nome da instituição arquivística 
pública), por intermédio do (indicar o documento que autorizou a eliminação), faz saber a 
quem possa interessar que a partir do (indicar o prazo para a efetivação da eliminação, 
escrevendo por extenso, entre parênteses, o número ordinal correspondente – 30º a 45º) dia 
subsequente a data de publicação deste Edital no (indicar o nome do periódico oficial ou, na 
ausência dele, o do veículo de divulgação local), se não houver oposição, o(a) (indicar o 
responsável pela eliminação) eliminará (indicar a mensuração total) dos documentos relativos 
a (indicar as referências gerais dos descritores dos códigos de classificação dos documentos a 
serem eliminados), do período de (indicar as datas-limite gerais), do(a) (indicar o nome do(a) 
órgão/entidade produtor(a) ou acumulador(a) dos documentos a serem eliminados). 

 
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas e mediante 

petição dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do(a) (indicar o nome 
do(a) órgão/entidade), a retirada ou cópias de documentos, avulsos ou processos, bem como 
o desentranhamento ou cópias de folhas de um processo. 

 
 

Local e data. 
 

Nome e assinatura do Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. 
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5.4 FORMULÁRIO 4 – TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

 

NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Aos ..... dias do mês de ................... do ano de , o(a) (indicar o nome do órgão/entidade 
responsável pela eliminação), de acordo com o que consta da Listagem de Eliminação de 
Documentos nº (indicar o nº / ano da listagem), aprovada pelo(a) titular do(a) (indicar o nome 
da instituição arquivística pública), por intermédio do (indicar o documento que autorizou a 
eliminação) e respectivo Edital de Ciência de Eliminação de Documentos nº (indicar o nº / ano 
do edital), publicado no (indicar o nome do periódico oficial ou, na ausência dele, o do veículo 
de divulgação local), de (indicar a data de publicação do edital), procedeu à eliminação de 
(indicar a mensuração total) dos documentos relativos a (indicar as referências gerais dos 
descritores dos códigos de classificação dos documentos a serem eliminados), do período de 
(indicar as datas-limite gerais), do(a) (indicar o nome do(a) órgão/entidade produtor(a) ou 
acumulador(a) dos documentos que foram eliminados). 

 
 

Local e data. 

 
 

Nome, assinatura e cargo do responsável designado para supervisionar e acompanhar a 
eliminação. 

 
Nome e assinatura do Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. 
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5.5 FORMULÁRIO 5 – RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 
 

 

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 
Nº  /   

ÓRGÃO: 

SETOR: 

FOLHA Nº: 
QUANTIDADE DE DOCUMENTAÇÃO TRANSFERIDA (METROS LINEARES): 

CÓDIGO OU 
Nº DO ITEM 

ASSUNTO/ 
SÉRIE 

DATAS- 
LIMITE 

UNIDADE DE ARQUIVAMENTO OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DATA DE TRANSFERÊNCIA PARA 
O ARQUIVO INTERMEDIÁRIO 

DAT 
A DE 

ELIMINAÇÃO 
QUANT. ESPECIFICAÇÃO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

LOCAL/DATA 
   

LOCAL/DATA    
 

LOCAL/DATA 
 

 

  , 
 
    / /  

 
RESPONSÁVEL 
PELA SELEÇÃO 

 PRESIDENTE DA 
  , COMISSÃO DE 
AVALIAÇÃO DE 
    / /  DOCUMENTOS 

  , 

    / /  

 

   

TITULAR DO ÓRGÃO 
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GLOSSÁRIO 

 

ARQUIVO – conjunto de documentos acumulados ao longo do tempo em decorrência do 
exercício das atividades de órgãos públicos ou privados, pessoa física ou jurídica. 

ARQUIVO CORRENTE – conjunto de documentos em curso ou que, mesmo sem movimentação, 
constituem objeto de consultas frequentes. 

ARQUIVO INTERMEDIÁRIO – conjunto de documentos provenientes dos arquivos correntes, 
consultados eventualmente pelos órgãos produtores, que por razões de interesse 
administrativo aguardam destinação final. 

ARQUIVO PERMANENTE – conjunto de documentos guardados em caráter definitivo pelo seu 
valor histórico-científico. 

ARQUIVO PÚBLICO (a) – conjunto de documentos produzidos/recebidos por órgãos públicos 
(das esferas de poder federal, estadual, municipal e do Distrito Federal), acumulados durante o 
exercício de suas funções específicas: administrativas, judiciárias ou legislativas. 

ARQUIVO PÚBLICO (b) – unidades administrativas governamentais encarregadas da 
transferência e do recolhimento dos documentos produzidos pelo poder público, bem como da 
sua preservação, conservação e acesso. 

ARQUIVO SETORIAL – é o estabelecido junto aos setores operacionais, cumprindo funções de 
Arquivo Corrente. 

ATIVIDADES-FIM – atribuições específicas de um órgão. 

ATIVIDADES-MEIO – atribuições comuns aos órgãos que permitem o seu funcionamento para 
cumprimento das atividades-fim. 

AVALIAÇÃO – análise de documentos de arquivo que estabelece sua destinação final de acordo 
com os valores que lhes foram atribuídos. 

CICLO VITAL DE DOCUMENTOS – sucessivas fases por que passam os documentos de um 
arquivo, da sua produção até sua eliminação ou guarda permanente. Ver também TEORIA DAS 
TRÊS IDADES. 

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO – instrumento de trabalho 
elaborado de forma a ser utilizado pelos arquivos correntes para classificar todo e qualquer 
documento produzido e/ou recebido pelo órgão no exercício de suas atividades. 

DATAS-LIMITE – identificação cronológica de um conjunto de documentos, mencionando a 
data mais antiga e a mais recente do período abrangido. 

DESTINAÇÃO – consiste na operação, posterior à avaliação, que elimina, transfere ao Arquivo 
Geral/Arquivo Intermediário, ou recolhe os documentos ao Arquivo Permanente. 

DOCUMENTO – documento é toda informação registrada, fixada em papel, disquete, vídeo, 
fotografia, etc., utilizada para consulta, estudo, prova e pesquisa. 

DOCUMENTOS DE ARQUIVO – são os produzidos e/ou recebidos por pessoa física ou jurídica 
no exercício de suas atividades e que constituem elementos de prova ou de informação. 
Formam um conjunto orgânico devido à natureza de sua acumulação. 

DOSSIÊ – unidade de arquivamento constituída de documentos relacionados entre si por 
assunto. 
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ELIMINAÇÃO – destruição de documentos considerados destituídos de valor para guarda 
permanente. 

ESPÉCIE DOCUMENTAL – designação do documento segundo o seu aspecto formal. Ex.: 
certidão, declaração, relatório, ofício, memorando, etc. 

GESTÃO DE DOCUMENTOS – conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e 
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

JUNTADA – ato ou efeito de apensação ou anexação de um processo ao outro. Termo também 
aplicado à junção de documentos a um processo. 

MÉTODO DE ARQUIVAMENTO – sequência de operações que determina a disposição dos 
documentos de um arquivo ou coleção, uns em relação aos outros, e a identificação de cada 
unidade. 

MÉTODO DUPLEX – método numérico de arquivamento que dispõe os documentos, uns em 
relação aos outros, em classes, conforme os assuntos, partindo-se do geral para o particular. 

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO – esquema elaborado a partir de estudos da estrutura, 
funcionamento e finalidades dos órgãos e instituições onde são distribuídos os documentos de 
acordo com método específico de arquivamento. 

PRAZO DE GUARDA – prazo definido na Tabela de Temporalidade que determina o período de 
arquivamento dos documentos nas fases corrente e intermediária, ao fim do qual são 
eliminados ou recolhidos ao Arquivo Permanente. 

PRESCRIÇÃO – extinção de prazos para a aquisição ou perda de direitos contidos nos 
documentos. 

RECOLHIMENTO – entrada de documentos no Arquivo Permanente. 

SUPORTE – material sobre o qual são registradas as informações. 

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS – registro esquemático do ciclo de vida dos 
documentos produzidos e recebidos por um órgão, determinando os prazos de guarda desses 
nos arquivos corrente e intermediário, eliminação ou recolhimento para o Arquivo Permanente. 

TEORIA DAS TRÊS IDADES – teoria segundo a qual os arquivos são caracterizados como 
correntes, intermediários e permanentes de acordo com a identificação dos valores primário e 
secundário dos documentos. Ver também CICLO VITAL DE DOCUMENTOS. 

TRANSFERÊNCIA – passagem de documentos do Arquivo Corrente para o Arquivo Geral e deste 
para o Arquivo Intermediário. 

VALOR ADMINISTRATIVO – valor que um documento possui para a administração produtora 
do arquivo na medida em que informa, fundamenta e/ou prova seus atos presentes e legitima 
os futuros. 

VALOR INFORMATIVO – valor que um documento possui pelas informações nele contidas, 
independente de seu valor probatório. 

VALOR LEGAL – valor que um documento possui perante a lei para comprovar um fato ou 
constituir um direito. Ver também VALOR PROBATÓRIO. 

VALOR PERMANENTE – valor probatório ou valor informativo que justifica a guarda 
permanente de um documento em um arquivo. Também referido como valor histórico. Ver 
também VALOR SECUNDÁRIO. 



59  

VALOR PROBATÓRIO – valor intrínseco de um documento de arquivo que lhe permite servir de 
prova legal. 

VALOR SECUNDÁRIO – valor atribuído aos documentos em função do interesse que possam ter 
para o gerador do arquivo e para outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins 
diferentes daqueles para os quais foram originalmente produzidos. 

VIGÊNCIA – período no qual permanecem efetivos e válidos os encargos e disposições contidos 
nos documentos. 


