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IMPLANTAcA0 DE ARQUIVO PUBLIC° E MEMORIAL HISTORIC° 
NO MUNIC1PI0 DE PORTA() 

INTRODUcA0 
A organizaedo de urn Arquivo historic° num municipio tern comp 

objetivo contribuir para o desenvolvimento da ao govemamental, mediante a 
racionalizacao e o tratamento adequado dos documentos acumulados pelas 
instituiefies (palicas e se for o caso privadas). As informaebes contidas nos 
documentos sdo instrumentos estrategicos para a administracao publica, pois 
fornecem dados para o planejamento, tomada de decisties, acompanhament°, 
controle e visibilidade das atividades de govern°, incentivam a pesquisa alem de 
salvaguardar os principais rneios de construedo historica e de conservaeao da 
memoria local e regional. 

Os documentos gerados pelos rg-aos publicos servern, ainda, para 
comprovar direitos, obrigagOes e garantir aos cidadaos o pleno exercicio da 
cidadania. Para resgatar as informs es necessarias ao adequado funcionamento 
das atividades govemamentais e institucionais é preciso estabelecer condicties 
seguras e eficientes de arquivamento dos documentos. 

No Brasil, tern lido lenta a formulacAo ou aprovaedo de dispositivos 
legais que assegurem a gestao integral de documentos nas administracOes 
municipals, ainda que a legislacao federal relativa aos arquivos e documentos 
publicos tenha-se tornado referencia para os demais paises da America Latina e 
mesrno para alguns paises europeus. A Constituicao Federal (art. 216) e a Lei 
Federal de Arquivos (Lei n.° 8.159/91, art. I .°) atribuern ao poder publico, em 
todos os niveis, a gestao, guarda e preservaedo dos documentos de arquivo como 
instrumentos de apoi° a administracdo, a cultura e ao desenvolvimento cientifico. 

Os arquivos, durante muito tempo, foram considerados meros depositos 
de pap is velhos, de interesse apenas para eruditos c pesquisadores profissionais. A 
pr prig administracao publica reproduzia esse estereetipo ao denornina-los de 
"arquivos mentos" (esse conceit° ji ha muito tempo 6 ultrapassado). A 
complexidade das Noes govemarnentais, a crescente producdo de documentos nos 
mais variados suportes e o avarice das tecnologias da informed°. apontarn para 
uma necessidade urgente de political palicas em ambito municipal voltadas para a 
gestao de documentos, requisites para a racionalidade, eficiencia e transparencia 
administrativas. A institucionalizacao de um arquivo municipal visa a 
racionalizaeao do fluxo documental, a agilidade na recuperacdo das informs es 
necessarias a realizaedo de suns atividades, e a garantia da disponibilizacdo das 
informacties a administraeao, viabiliza a pesquisa academica e garante o exercicio 
pleno da cidadania. 

Este projet° apresenta indicae6es que permitem, uma politica consequente 
em rely ao aos documentos produzidos, recebidos e acumulados pelo paler public° 
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municipal. Levando em conta a sucessao de faces por que passam os documentos 
de arquivo, desde o momento em que sao criados ate a sua destinacao final, estao 
aqui sistematizados os &mentos caracteristicos de cada etapa, corn especial enfase 
a classificacao e a avaliack. 

COMUNIDADE, ADMINISTRACAO E ARQUIVO 
Qualquer que seja o tamanho do municipio, existe estreita cones- 

pondencia entre a demanda social de servicos e as instituicoes do poder pfiblico 
criadas para satisfaze-las. A circulacao de documentos e sua acumulacao em 
arquivos é uma conseqUencia natural dessa inter-relacao, uma especie de produto 
necessario do funcionamento de cada orgao: ao mesmo tempo em que constituem 
instrumentos ou veiculos da acao do govern() municipal, os documentos 
testemunham as relacoes dente con a comunidade a que serve, dal o interesse que 
continuarn mantendo para as prOprias instituicks e para os municipes. 

ARQUIVO: UMA DEFINIcA0 PRELIMINAR 
Arquivo significa, o conjunto de documentos naturalmente acumulados 

por pessoas ou instituicifies, em razao das atividades que desenvolvem ao longo de 
sua existencia ou funcionamento. A origem do arquivo, portanto, obedecendo a 
imperativos de order pratica, corresponde a necessidade de constituir e conservar 
registros de arses e de fatos, a titulo de prova e informacao. Tessa medida é que as 
deliberaceies da Camara de Vereadores sao transcritas em atas e estas sao 
conservadas como referencia para outras deliberacoes do Orgao, garantindo a 
continuidade de seu funcionamento. 0 mesmo ocorre corn urn estabelecimento 
comercial, quando guarda, entre outros, os documentos contabeis; ou mesmo corn 
uma pessoa fisica, ao reunir os comprovantes de sua identidade civil, os diplomas e 
certificados dos cursor que freqUentou ou as fotografias de seus familiares. Os 
documentos de arquivo independem, como se ye, do suporte utilizado para o 
registro da informacao, que pode estar em papel, ern filme, em disco optico ou em 
qualquer outro material. A palavra serve tambem para designar outras realidades, 
todas elan associadas ao significado primordial de conjunto organic° de docu- 
mentos. Assim é que sao reconhecidos pelo note de "arquivo", por extensao, tanto 
a entidade administrativa responsavel por tais documentos, quanto o edificio ou a 
peca de mobiliCuio onde sao guardados. 

Vale lembrar que a organizacao e a administracao das instituiceies 
arquivisticas ptiblicas brasileiras obedece ao mesmo escalonamento e a mesma 
prerrogativa autonOmica das esferas de acao governamental: ha o Arquivo 
Nacional, os Arquivos Estaduais e os Arquivos Municipais, sem qualquer relacao 
de subordinacao entre des, cada  qual encarregado dos conjuntos de documentos 
acumulados por orgaos da administracao direta ou indireta em sua esfera de 
jurisdicao, respeitada a independencia dos poderes. 

Em simetria perfeita corn a organizacao estatal, que apresenta nitidas 
fronteiras entre as seus diferentes patamares, os arquivos pablicos brasileiros 
vivenciam na base, ou seja, no ambito dos arquivos municipais. As dimensOes do 
Brasil sempre constituiram urn obice para a administracao. A independencia 
politica brasileira, sob a egide do regime monarquico, fez-se acompanhar, no terror 
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de uma secessao, de esforco de estruturacao unitaria, corn a criacao de urn aparato 
governamental condizente corn a nacAo que se pretendia construir. A solucao foi a 
divisao do ten-itario em Provincias corn autonomia limitada, sendo seas Presidentes 
nomeados diretamente pelo Imperador; as Camaras Municipais, por sua vez, 
ficaram subordinadas as Provincias, em perfeita sintonia corn o modelo 
centralizador do Impetio. A imagem a que este modelo foi associado, na epoca, 
principalmente pelos que o criticavam, era a de urn irnenso corpo cuja circulacao 
nao chegava as extremidades. 

Corn efeito, a falta de agentes administrativos que pudessem representar 
tanto a autoridade do poder central quanta a do poder provincial, recorreram ambos 
- em praticamente todas as areas que lhes cram afetas 	intermediacao da menor 
entidade do governo, realizando atraves das Camaras Municipals sua vocacao de 
ubiquidade. 0 institute da delegacdo de competencias, largamente empregado 
durante a vigencia do regime monarquico, constituia a altemativa mais viavel para 
suprir a precariedade da maquina estatal e cobrir as imensas distancias que se- 
paravam o Rio de Janeiro (entdo sede do govern° imperial), bem como as demais 
Capitals de Provincia, dos municipios que se espalhavam pelos pontos mais 
remotos do Pais. Os produtos documentais das atividades delegadas nunca sairam 
dos municipios, nem foram reclarnados pelos Arquivos Estaduais ou pelo Arquivo 
Nacional. E a essa tradicao administrativa correspondem ate hoje, entre outras, as 
atividades de alistamento militar, de competencia exclusiva da Uniao, cujos 
arquivos penrnanecem junto as Prefeituras Municipais. 

E precis° levar em conta, portanto, o sentido mais amplo que o termo 
"municipal" pode assumir. Corn variavel gran de autonomia politica ao Longo da 
historia, o municipio foi sempre "a realidade governamental mais proxima do 
cidadao" e o organisrno capaz de planejar e executar os servicos basicos em sua 
area de jurisdicao. Poor isso mesmo, aos olhos dos que dele se ocupam, o govern° 
municipal é a (mica insCAncia da estrutura estatal dotada de concretude e 
visibilidade, frente a qual as demais nao passariam de abstraceies. 

No municipio Ludo se "municipaliza", tornando muitas vexes invisiveis os 
contornos distintivos das instituicoes federais e estaduais que funcionam na mesma 
circunscricao territorial. E o que explica determinados arquivos municipals 
brasileiros reivindicarem e obterem a guarda de documentos de outras entidades 
Ada Unido ou do Estado-membro), a exemplo do que vein ocorrendo corn a 
documentacao do Poder Judiciario acumulada nas cedes das diferentes Comarcas. 

Tal fenomeno nos remete para urn entendimento dilatado do municipio, 
nao mais enquanto instituicao ou "criatura da lei", como o definia os juristas 
brasileiros do sect& passado, mas enquanto entidade que readquire por yews o 
miter originario de coletividade natural e necessaria, que independe de estatuto 
juridico e cuja identidade repousa "numa certa historia (a tradicao local) e em 
signos distintivos de sua territorialidade". Nessa medida é que podemos admitir, 
nos arquivos das municipalidades, uma flexibilidade major do conceito de 
domicilio legal. 

E quando a origem do poder 6 substituida pelo destino de acao como trace( 
definidor de urn acervo, muita coisa muda. Flea legitima a convivencia nao se corn 
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documentos acumulados por argaos situados em diferentes esferas da administra- 
cao publica, representativos de poderes que desfrutam de total autonomia em 
reiacdo as instituicoes de governo local, mas tambem corn documentos de origem 
privada. A propria flock de pablico acaba por se revestir de significado especial: 
menos identificada corn a ideia de official ou estatal, confunde-se corn o que pode e 
deve ser partilhado por todos; eis que os documentos, independentemente de sua 
origem, sao de interesse municipal e, nessa medida, de dorninio 

TIPS DE ARQUIVOS 
Existem varios tipos de Arquivos, tudo depende dos objetivos e 

competencias das entidades que os produzem. 
Os Arquivos podem ser elassificados: (Segundo as entidades 

criadorasimantenedoras): 

* Niblicos (federal, estadual, municipal) 
* Privados 
* Institucional (empresas, escolas, igrejas, sociedades, clubes, 

associacCies). 
* Pessoais (fotos de familia, cartas, originais de trabal hos, etc.). 
Existem tambem os Arquivos que guardam e organizarn documentos 

cujas informacoes sao registradas em suportes diferentes do papel: discos, filmes, 
fitas e sac) chamados de Especiais. Estes podem fazer parte de urn Arquivo mail 
completo. 

Existem aqueles que guardam documentos gerados por atividades rnuito 
especializadas coma os Arquivos Medicos, de Imprensa, de Engenharia, Literarios 
e que muitas vezes precisam ser organizados corn tecnicas e corn materials 
especificos. Sao conhecidos corno Arquivos Especializados. 

SISTEMA DE ARQUIVOS 
Sistema é urn conjunto de arquivos de uma mesma esfera governamental 

ou de uma mesma entidade, palica ou privada, que independentemente da posicao 
que ocupam nas respectivas estruturas administrativas, funcionarn de modo 
integrado e articulado na consecucao de objetivos tecnicos comuns. 

DOCUMENT° 
Documento é a unidade constituida pela informacko (elemento referencial 

ou dado) e seu suporte (material, base), produzida em decorrencia do cumprimento 
de uma atividade, preservados para servir de prova, testemunho e pesquisa. 

0 document° pode ser Simples (officio, relatorio, memorando, relacao de 
remessa) ou Composto (Processo). 

NATUREZA DOS DOCUMENTOS 
Sabemos que as organizaceies desenvolvem diversas atividades de acordo 

corn as seas atribuicOes e os documentos refletem essas atividades, porque fazern 
parte do conjunto de seus produtos. 
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Portanto, sao variados os tipos de documentos produzidos e acumulados, 
berry como sao diferentes os formatos, as especies, e Os generos em que se 
apresentam dentro de urn Arquivo. Por exempla: 

*Formato: é a configuracao fisica de um suporte de acordo corn a sua 
natureza e o modo como foi confeccionado: Exemplos: formularios, fichas, livro, 
caderno, planta, folha, cartaz, microficha, rob °, tira de microfilme, mapa, etc. 

*Especie: é a configuracao que assume urn documento de acordo corn a 
disposicAo e a natureza das informacoes nesse contidas. Exemplos: ata, relaterio, 
carta, officio, proposta, diploma, atestado, requerimento, organograma, etc. 

*Genero: configuracao que assume urn documento de acordo corn o 
sistema de signos utilizados na comunicacdo de seu conteildo. Exemplos: 
audiovisual (filmes); fonografico (discos, fitas); iconografico (obras de ante, 
fotografias, negativos, slides, microformas); textual (documentos escritos de uma 
forma 	geral); 	tridimensionais 	(esculturas, 	objetos, 	roupas); 
magneticosiinforrnaticos (disquetes, CD-ROM, etc). 

*Tipo de documento: é a configurac.ao que assume urn documento de 
acordo corn a atividade que a gerou. Exemplos: Ata de Posse; Boletim de Notas e 
Frecitiencia de Alunos, Regimento de Departamento, Processo de Vida Funcional, 
Relatorio de Atividades, Atestado de Matricula, etc. 

*Suporte: material sobre o qual as inforrnacoes sao registradas. 

DOCUMENT° ARQUIVISTICO 
E a informacao registrada independente da forma ou do suporte, 

produzida ou recebida no decorrer das atividades de uma instituicao ou pessoa, 
dotada de organicidade, que possui elementos constitutivos suficientes para servir 
de prova dessas atividades. 

Elementos principals: 
a) Intrinsecos ou forma intelectual: 
Genero: 
Especie/tipo: 
Procedencia (entidade produtora): 
Data (Data cronica): 
Local — (Data topica): 
Local: 
Autor: 
Destinatario: 
Textoicontefidoiassunto: 
Acao ou ato: 
Remetente: 
Cargo de remetente: 
Anotacoes: 
Assinatura: 

b) (Extrinsecos ou forma fisica) 
Idioma: 
Cor: 
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Letra: 
Selo: 
Quantidade: 
Forma: 
Formato: 
Logomarca: 
Suporte: 
Anexos: 

PROCESS° 
Processo é a unidade documental em que se reUne oficialmente 

document° de natureza diversa no decurso de uma acao administrativa ou 
j udiciaria, formando um conj unto materialmente indivisivel. 

E interessante lembrar que o processo tambem pertence aos orgaos e areas 
que desencadearam a acao que motivou a sua criacao e desenvolvimento, 
independentemente de serem os protocolos e arquivos setoriais ou centrais que 
coordenem sua gestao e tramitacao. Ex.: Processo de concurso de livre docente, 
pertencente ao departamento que o gerou. 

OS DOCUMENTOS DE ARQUIVO E SEU CICLO VITAL: da 
gestao a guarda permanente 

De acordo corn a freqi.ioncia e a finalidade corn que sao utilizados, os 
documentos de arquivo podem ser considerados de primeira, de segunda ou terceira 
idade. Na fase corrente, tambem conhecida como lase ativa, temos os arquivos 
imediata e estreitamente ligados as atividades de que se originaram. Por essa raz.ao 
os arquivos correntes se conservam proximos dos Orgaos a que servem, sejam des 
responsaveis pelas atividades-fim ou pelas atividades - rneio da instituicao. A fase 
interrnediaria corresponde ao periodo em que as documentos, menos utilizados 
pelf) &gab de origem e ja avaliados quanto a sua destinacao final, aguardam em 
depositos de armazenamento temporario o cumprimento dos prams estabelecidos 
para sua eliminacao ou para envio para o arquivo permanente. A terceira fase 
chegam os documentos cujas informacOes sao consideradas imprescindiveis para o 
Orgao de origem e para a comunidade que justificou sua existencia. 

0 arquivo permanente ou histOrico — Ultimo estagio de guarda, sena° 
definitiva, pelo menos de longa duracao - conserva, portanto, os documentos aos 
quais se atribuiu, no processo de avaliacao, a devida relevancia, seja para a 
comprovacao de direitos, seja para a pesquisa retrospectiva. 

As faces do chamado ciclo vital dos documentos estao descritas de forma 
sumaria, de modo a proporcionar uma visa° nao apenas das atividades tipicas de 
cada uma delay, mas tambem dos principios e conceitos que norteiam a pratica 
arquivistica como urn todo. 

GESTAO DE DOCUMENTOS 
No conceito legal estabelecido pela ja. citada Lei 8.159, sao atividades da 
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gestao de documentos a produck, tramitacaro, classificay.ao, use e avaliacdo, al em 
do arquivarnento corrente, intermediario e historic°. 

PRODUCAO 
Entende-se por produck a emissao de documentos capazes de constituir 

elementos de prova de direitos ou de informacao. Para atender a esse proposito, 
seria ideal planejar a emiss5o corn vistas a adequacao do formato, do suporte, da 
frequencia de consultas, do prazo de validade, do use de tecnologias etc. 

Quanto ao prazo de validade do suporte ou da tecnica de impress 5o, deve- 
se levarem conta a legibilidade efernera dos fac-similes (fax) ou das copias 
xerograficas, a gramatura do papel, a qualidade da tinta e das fitas de impressao 
utilizadas nos documentos textuais, bem como o emprego de suportes que exigern 
cuidados especiais de acondicionamento e conserva.cao, eomo Nimes, fitas 
magneticas, discos magnOticos, discos apticos etc. E preferivel que nab se ernpre- 
guem deterrninadas tecnologias quando no se tern os recursos necessarios nao se 
para a manutencao dos equipamentos, mas sobretudo para sua continuada 
substituicAo„ tendo em vista a rapidez corn que estes se tornam obsoletos. 

Outro fator influente na emisso de documentos di z respeito 
padronizacao de especies docurnentais, sobretudo as privativas dos atos 
administrativos (decretos, portarias, resole es, ordens de servico etc.). 

Verifica-se, assim, que a producao de documentos é urn trabathe de 
parceria, onde os que atuam nas diferentes fases do ciclo vital dos documentos 
podern e deveni oferecer subsidios para garantir a eficiencia das informacoes a 
serer prestadas pelo arquivo. 

PROT OCOLO 
Como a entrada do documento na instituicgo deve ser realizada pela 

unidade organica de protocolo, é preciso dar realce a esse patamar inicial, em que 
estao compreendidas as operacoes de recebimento, classificack, registro, 
distribuicao, tramitacdo (movimentacao) e expedicao. 

Na fase do recebimento, ha de ser preliminarmente verificado se o 
documento deve ter entrada naquele protocolo. Em seguida, procede-se a autuacdo, 
se for o caso, garantindo-se ao interessado o devido comprovante de recebimento, 
habitualmente denominado cartao de protocolo. Os requerimentos e outros 
documentos de andamento breve, ou seja, de trato e efeito imediato, nab sab objeto 
de autuack, devendo haver norrn.as a esse respeito por parte dos orgAos de origem. 
Os docurnentos nao sigilosos ou de natures ostensiva sera() ern seguida lidos e 
analisados, no so para as operacoes de juntada, anexacAo ou apensacao, quando 
for o caso, mas tambem para a classificacao do assunto de que tratam. A 

classiticacdo, que se desenvolve atraves da interpretacao do contefido do 
documento, seguida de sett enquadrarnento no piano de classifieacdo ou cadigo de 
assuntos, 

0 registro se refere 	anotacOes que servers de base para o controle da 
tramitacao Michas, guias de remessa etc.), opera ao que podera ser realizada em 
tantas vias quantal forem necessarias para o tipo de informacao requerida. Na 
distribuico, preparam-se os documentos para o devido encaminhamento aos 
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respectivos destinatarios, inclusive para expedigao. Note-se que a distribuicao nao 
deve ser feita antes de se verificar se n5.0 faltam folhas, anexos, numera.cao, data e 
encaminharnento de capias do documento unidade de arquivo. 

A movimentagao consiste no controle dos documentos em tramita0o, 
visando garantir nao so a sua imediata localizagao, mas sobretudo o acesso 
infotmagOes neles contidas durante essa fase. 

CLASSIFICACAO 
Classificar consiste em distribuir as materias tratadas nos documentos em 

classes elou grupos segundo o sistema de classificagao adotado (por assunto, 
geografico, numerico), admitidas as necessarias subdivisacs, hierarquicarnente 
coordenadas. 

Ao long° do processamento e organizag-do do arquivo podem ser usados 
diversos mOtodos de classificagdo numericos ou alfabeticos, subordinada a escolha 
ao tipo de inform* visada. Elementos coma no e, local, data e assunto podem 
determinar essa opcao. 0 assunto, no entanto, constitui urn fator de recuperaga° 
dos mais importantes. 

A classificagab cornea a ter relevaricia desde a Ease initial do protocolo, 
ligada que esta as atividades de recebimento, tramitagAo, expedicao, arquivamento 
e recuperacho das informaceies contidas nos documentos. Ela é efetuada mediante 
leitura e interpretayAo do conteddo do document°, visando ao enquadramento do 
mesmo no piano de classificagao previamente elaborado. Tessa opera ao é preciso 
distinguir se ha assunto principal e assunto(s) secundario(s), recorrendo-se, se for o 
caso, a referencias cruzadas. 

Como o piano de classificagao é urn instrumento basico e cornea a ser 
aplicado na fase corrente, torna-se indispensavel tecer aqui alguns comentarios a 
scu respeito. 

A elaboracao desse instrumento exige trabalho criterioso de equipe 
multidisciplinar — hi storiadores, arquivistas, adm ini stradores e tecnicos ligados aos 
temas dos documentos da instituicao. No caso especifico do plano de classificacao 
de assuntos aplicado aos documentos produzidos, recebidos e acumulados na esfera 
da administracdo local, deve-se chamar a atengdo dos responsaveis para a 
importancia do conhecimento sistematico, a partir da legislacdo, das fungoes 
basicas (e de suns principais subdivisoes) do governo municipal. 

Quanto aos metodos dc classificagao por assunto, podem ser usados 
varlos, devendo aqui se esclarecer que a administragao pi blica federal adotou o 
metodo decimal, baseado na tecnica de Melvil Dewey, naturalmente inspirada nas 
praticas arquivisticas norte-americanas divuigadas, entre nOs, a partir do mestre 
Schellenberg. 0 metodo decimal, coo se sabe, divide os assuntos em dez classes 
principals e estas, por sua vez, em outras dez subclasses, e assim sucessivarnente. 
As classes principais sao representadas por urn nUmero inteiro, composto de tits 
algarismos (000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900), e correspondern as 
grandes fungi-5es desempenhadas pelo &gab (Prefeitura ou Camara de Vereadores), 
que se subdivider, por sua vez, ern grupos e subgrupos. Vejamos o exemplo 
oferecido pelo CONARQ, classe 000, Administracdo Geral Subclasse 010, 
Organizagdo e funcionamento Grupo 012 Comunicacao social Subgrupo 012.1 
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Relacoes cone a imprensa 012.11 Credenciamento de jornalistas e assim 
sucessivamente. 

A bean da clareza e conveniente chatnar novamente a atencao para as 
seguintes operacOes: 

A classificacao deve ser realizada por servidores treinados, que conhecam 
a estrutura e funcionamento do orgao, encarregados das atividades de recebimento, 
registro, expedicao, bem como do controle da tramitacaa e arquivamento dos 
documentos, de acordo corn as seguintes itens: 

* receber o documento para registro e classificacao; 
* analisar o contetldo dos documentos verificando a existencia ou nao 

de antecedentes e, em caso afirmativo, fazer a juntada; 
* determinar o assunto do documento atraves da leitura e escolher o 

codigo numeric° que o representa de acordo corn o COdigo de Classificacao de 
Documentos de Arquivo; 

* anotar a lapis no canto superior direito do documento o codigo 
numetico atribuido ao assunto; 

* proceder as rotinas de preparo estabelecidas para a tramitacao dos 
documentos (registro, colocar capa de processo quando for o caso, etc.) e 
encaminhar para distribuicb.b. 

* leitura, para verificar em que item do piano de classificacao se 
enquadra o assunto identificado; 

localizacdo do assunto no piano, utilizando o indice, se 
necessario; 

* anatacao do respectivo codigo no document() e seus anexos, em espaco 
previamente convencionado. 

COMO ARQUIVAR OS DOCUMENTOS 
Uma vez registrado e classificado, o documento devera ser encaminhado 

ao seu destino, tramitar nas unidades competentes e, apps receber despacho final, 
ser arquivado. 

0 arquivamento é a guarda dos documentos no local estabelecido, de 
acordo corn a classificacao dada. Nesta etapa toda a atencao é necessaria, pois urn 
documento arquivado erroneamente podera ficar perdido quando solicitado 
posteriormente. As operacoes para arquivamento s'ao as seguintes: 

a) ler o ultimo despacho, corn atencao, verificando se o documento 
destina-se ao arquivamento; 

b) se o documento nao estiver classificado, efetuar os passos descritos 
acima. 

c) ordenar os documentos de acordo corn a codificacao numerica do 
Codigo de Classificacdo de Documentos de Arquivo; 

d) arquivar os documentos em pastas suspensas, gavetas ou caixas de 
acordo corn o volume. Os dados referentes ao seu conteudo (codigo numeric°, 
assunto, name de pessoa, orgao, firma ou lugar) sera° registrados na capa de forma 
a facilitar sua identificacao; 

e) ao arquivar o documento verificar a existencia de antecedentes na 
mesma pasta (documentos que tratam da mesma pessoa, orgao, firma ou lugar e 
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desde que relativos ao mesmo assuntoicaso); 
f) reunir os antecedentes colocando-os em ordem cronologica 

decrescente, o documento corn data mais recente em primeiro lugar, ou seja, o mais 
recente em circa; 

g) ordenar os documentos que nab possuem antecedentes de acordo 
corn a ordem estabelecida 	cronologica, alfabetica, geografica, verificando a 
existencia de capias e eliminando-as. Caso nab exista o original manter uma unica 
cOpia; 

h) arquivar o anexo do documento, quando volumoso, em caixa ou 
pasta apropriada, identificando externamente o seu conteddo e registrando a sua 
localizacao no documento que o encaminhou. 

TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS 
A Tabela de Temporalidade de Documentos — TTD, é o registro 

esquernatico do ciclo de vida dos documentos produzidos e recebidos por um 
orgao, determinando os prazos de guarda desses no Arquivo Corrente, transferencia 
para o Arquivo Intermediario, eliminacao ou recolhimento para o Arquivo 
Permanente (historico). 

OBS. A Tabela de Temporalidade dos Documentos 6 passivel de 
alteraceies, na medida em que a producao de documentos varia no tempo e no 
espaco, ocasionada por mudancas socials, administrativas e juridicas. No entanto, 
alteracOes de qualquer natureza (prazo ou assunto) so poderao ser feitas mediante 
autorizacao da Comissao Permanente do Arquivo. 

A Tabela de temporalidade de Documentos (TTD) deve ser utilizada no 
momento de selecao e avaliacao da documentacao. Proceder da seguinte forma: 

a) verificar se os documentos esti° classificados de acordo corn os 
assuntos do CCD (Cedigo de ClassificacAo de Documentos); 

b) observar se o documento se refere a dois ou mais assuntos, pois, neste 
caso, ele devera ser reagrupado no conjunto documental que possui major prazo de 
guarda ou que tenha sido destinado a guarda permanente; 

c) separar os documentos, verificando se cumpriram o prazo de guarda 
estabelecido para cada Lase; 

d) contar o tempo a partir do primeiro dia (Ail do ano seguinte ao da 
data de arquivamento do documento. 

e) eliminar as copias c vias somente quando houver o original, ou urn 
exemplar, no mesmo conjunto; 

proceder ao registro dos documentos a serem eliminados; 
g) elaborar instrumento descritivo dos documentos destinados 

transferencia para o Arquivo Octal etou Arquivo Interrnediario. 

AVALIAcA0 DOCUMENTAL: valor primario e secundario 
A avaliacao documental deve ser realizada em cada &ado ou setor 

administrativo ou institucional. Considera-se na avaliacao os valores primario e 
secundario dos documentos. 0 valor primario refere-se ao valor do documento para 
atender aos fins pelo qual foi produzido, sejam eases fins de carater administrativo, 
legal ou fiscal. Os documentos apenas corn valor primario devem ser eliminados 
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apps o cumprimento do prazo de guarda estabelecido na TTD (Tabela de 
Temporalidade dos Documentos). 

0 valor secundario refere-se ao valor do documento para atender outros 
fins que nao sao, necessariamente, aqueles pelos quaffs foi criado. Os documentos 
corn valor secundario apresentam interesse cultural, cientifico, tecnolOgico ou 
historic°. Devem ser preservados em caster permanente, mesmo já tendo 
cumprido suas finalidades primeiras. 

Distinguir o valor primario e secundario dos documentos é primordial na 
avaliacao. 0 primeiro decorre do interesse que o documento tern para a instituicao 
de que se originou, destacando-se o valor administrativo. ra o valor secundario se 
refere a lima° corn os usuarios externos, para fins probatorios e informativos, 
estes, principalmente, os de pesquisa. 

TEMPO DE RETENcA0 
No que se refere ao tempo de retencao, os documentos podem ser de 

guarda permanente, temporaria e eventual. 
sao de guarda permanente, entre outros, os documentos constitutivos e 

extintivos de direito; os que firmam orientacao de caster normativo; os que 
refletem a evalucao social, economica e administrativa da instituicao; as que 
emanam da direcao superior como, pianos, projetos e relatOrios; os que tratam de 
politica de pessoal. 

Para guarda transitoria devem ser considerados aqueles cujas informatics 
estejam integralmente reproduzidas em documentos destinados a guarda 
permanente aqueles cujos elementos essenciais estejarn recapitulados em outros de 
valor permanente; os originais ou copias que devem apenas valor primario; os que 
perderam a vigencia, desde que nao apresentem valor sccundario. 

ARQUIVO CORRENTE 
Ao arquivo corrente devem ser encaminhados nao s6 Os documentos cujas 

questeies tenham sido solucionadas, como os que, embora ainda em curso, precisam 
aguardar o cumprimento de formalidades, onde sobressaem as de carater 
administrativo, juridico, tecnico ou cientifico. 

testa etapa, tendo em vista a freqtiencia de use do documento pelo 
orgao que o produziu, sao prkicas rotineiras: 

* inspecao - verificacao nab so da presenca do competente despacho de 
arquivamento, como tambem da existencia de antecedentes, providenciando-se a 
devida reuniao, se for o caso. 

* analise - confirmacao ou nab da codificacao adotada pelo 
protocolo (se o documento chegar ao arquivo corrente sem classificacao, este é o 
moment° de classifica-lo); complementacao da classificacao por outros metodos de 
arquivamento (name, local, data), se necessaria; estabelecimento de referencias 
cruzadas. 

* ordenacio - disposicao fisica dos documentos, de acordo corn a 
codificacao. 

* arquivamento - insercao do documento na unidade de arquivamento 
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pre-estabelecida, utilizando pastas adequadas e sinalizacao visivel (projecoes, 
etiquetas etc.). 

* emprestimo e consulta retirada do documento do arquivo para tais 
utilizando-se, nessa opera ao, guias-fora (para assinalar a remocao temporaria 

de documentos) e recibos de emprestimo devidamente preenchidos. 

AVALIAcii0 
Para que o ciclo vital de documentos flua, segundo a Teoria das Tres 

Wades, a avaliacao atividade abrangida pela gestao de documentos - insere-se no 
contexto do arquivo corrente, admitindo-se, porem, quando necessario, se avalie ou 
re-avalie ern outras etapas do arquivamento, desde que esse procedimento nao se 
tome rotina. 

Em se tratando de trabalho ligado a juizos de valor, o arquivo corrente 
deve receber a colaborayAo de profissionais das areas de conhecimento 
relacionadas corn os documentos ern avaliacao. 

Antes de tratar dessa equipe multidisciplinar, ha que se definir a unidade 
organica responsavel pela avaliach-o, cujo titular tern as seguintes competOncias: 

* planejar e prornover a identificacao dos conjuntos documentais a serem 
avaliados (obtencao de dados sobre o Orgao a que esta subordinada a unidade 
detentora cronologica em que sao mencionados as dos docurnentos, especie, 
assunto, quantidade, Batas limite, freqUencia de consulta, estado de conservack, 
acondicionamento, metodo de classificacao,instrumentos de recuperacao da 
informacao, aplicacao de recursos wenolOgicos para alteracao do suporte, grau de 
heterogeneidade e/ou concentracao de assuntos); 

* tabular os dados apurados na identificacao; 
* efetuar o diagnOstico, ressaltando o nivel de organizacao dos arquivos, 

principalmente daqueles que abrigam grandes massas de docurrientos clue ao longo 
do tempo foram acumulados sem tratamento tecnico; 

* propor a criacao formal de comisso interdisciplinar para o 
desenvolvimento dos trabalhos de analise e atribuicao de prazos de destinaydo: 

* desenvolver iniciativas para assegurar condiceies de funcionarnento 
comissAo. 

PERFIL DA COMMA° PERMANENTE DE AVALIACAO 
De posse dos dados obtidos na identificacao, que so fatores influentes na 

constituictio da comissao, dispOe a responsavel pela avaliacdo, para as adaptacoes 
necessarias, da seguinte composicao basica: 

* titular da unidade organica responsavel pela avaliacdo; 
* responsavel pea gua.rda da documentacao a ser avaliada; 
* autoridade administrativa conhecedora da estrutura e funcionamento do 

orgdo; 
* autoridade ou servidor das unidades organicas ligadas aos documentos, 

corn conhecimento abalizado das atividades que lhes derarn origenr, 
* profissional da area juridica, a titulo de assessoramento, para avaliacao 
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dos aspectos legais dos documentos; 
* profissionais ligados as atividades-fim do &gab (medicos, engenheiros, 

economistas etc.) ou aqueles que possam utilizar os documentos para pesquisa 
retrospectiva (historiadores, sociOlogos etc.), a titulo de assessoramento. 

Na composicao da comissao, é importante prever a eventual necessidade 
de suplentes ou consultores. 

PET "I DA COMISSAO PERMANENTE DE 
AVALIACAO 

Comissao Permanente de Avaliacao compete: 
* analisar os registros consolidados da identificacao; 
* providenciar a complementacao de dados, atraves de correspondencia, 

entrevista e outros meios; 
* analisar o conteudo dos conjuntos documentais, atribuindo-lhes prazos 

de destinacao; 
* providenciar a divulgacdo da tabela; 
* revisar periodicamente a tabela; 
* elaborar instrucoes para o funcionamento da comissao. 
]eve-se alertar, que em se tratando de documentos do poder ptiblico on 

considerado de interesse pfiblico os resultados do trabalho da cornissao devem ser 
encaminhados para a aprovacao da instituicao arquivistica publics em sua 

especffica esfera de competencia, da Lei Federal n 8.159, porque somente depois 
dessas providencias a que a destinayao podcra ser legalmente efetivada. 

Obs: Recomenda-se que essa Comissao seja instituida ern =iter 
permanents. 

ARQUIVO INTERNIEDIARIO 
Arquivo intermediario corresponde a segunda idade do ciclo vital dos 

documentos consiste ern deposito de armazenamento temporario, para aqueles que 
ainda dispoem de valor administrativo, embora sem use frequents, e para a 
documentacao de orgaos extintos, suprimidos ou desativados. 

E importante lembrar que num arquivo municipal de pequeno Porte o 
annazenamento intamediario pode ser realizado rnediante o estabelecimento de 
uma atividade, sem que seja imprescindivel a existOncia de unidade organizacional 
especificamente criada para esse fim. 

Suas aces basicas sa-o: 
* aplicacao da tabela de temporalidade, com o devido acompanharnento 

dos prazos nela estabelecidos; 
* promocao de medidas necessatias a efetivacao do recolhimento de 

documentos ao arquivo permanents; 
* manutencao da organizacao dos documentos pelos respectivos &gabs 

de origem. 
Os depositos de arquivamento intermediario deverao ser de facil acesso. 

AlUIVO PERMANENTE - HISTO RQ 	 RICO 
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Arquivo Permanente e to be conhecido como de Terceira ldade ou 
Historic°. Silo os conjuntos docurnentais custodiados cm carater definitivo, em 
funedo do seu valor. 0 acesso a public°. 

Atenc5o: For dcscuido c dcsinformacio, muitas vexes o Arquivo 
considerado "morto" ou "inativo' o que inviabiliza o acesso a sta 
docurnentacao. 

No arquivo permanente ficam os documentos cuja guarda definitiva foi 
indicada no processo de avaliacao. Tais documentos uma vex recolhidos, passam a 
integrar o charnado patrimonio arquivistico municipal, ern virtude de seu valor 
permanente. 

Lima das principais caracteristicas do arquivo perinanente 6 a de ser 
acessivel a todos. Ao contrario das faces precedentes, quando o acesso 6 apenas 
facultado aos ergdos produtores (ou a outros interessados, mediante concessao 
especial), a terceira idade significa que os arquivos sao pUblicos por excelencia. 
Por essa razilo, os documentos so podem ser consultados no local, nab havendo 
mail qualquer modalidade de emprestimo. 

Dentre as atividades tipicas do arquivo permanente, destacam-se 
arranjo, a descried() c a conservaedo de documentos. 

ARRANJO 
0 arranjo di z respeito organizaeAo fisica dos documentos, de acordo 

corn principios e metodos especiticos. Ao serer recolhidos a u.ma instituicao de 
custodia permanente, os arquivos procedentes das diversas instituicaes 
encarregadas do governs municipal passam a conviver uns corn os outros, sem, 
contudo, 	perderem sua identidade. Cada urn deles 	constitui 	urn 	fundo 
distinto, individualizado, capaz de refletir perfeitamente as funcoes e atividades 
que the deram origem. Fundamentam esse procedirnento dais principios basicos da 
Arquivistica: 

* principio da proveniencia, tarnbern conhecido como principio de 
respeito aos fundos, segundo o qual Os arquivos originarios de urea instituiedo ou 
de urea pessoa devern manter sua individualidade, nab sendo misturados aos de 
origem diversa; 

* principio do respeito a order original, que, levando em conta as 
relaeoes estruturais e funcionais que presiders a gencse dos arquivos, garante sua 
organicidade. 

0 arranjo dove ser feito a partir da classificaeao dos documentos, ou seja, 
da sequencia de operacOes que, de acordo coin as diferentes estruturas 
organizacionais, funeoes e atividades da entidade produtora, visam a distribuir em 
classes os documentos de urn arquivo. 

DESCRIc 
Para que o arquivo permanente cumpra de forma plena a fund de 

gender ao pUblico, into 6, de colocar disposicab dos usuarios o conteudo de seu 
acervo, a preciso proceder a descried° dos documentos, de que podem resultar 
diferentes instrumentos de pesquisa. Sua adequada elaboracdo, do ponto de vista 
teenico, fator dccisivo Para clue se estreitem os vinculos entre o usuario, qualqucr 
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que seja a objeto da pcsquisa a que se proper, e a arquivo municipal. 
Os principais instrumentos de pesquisa sao: 
* gula, que fomece infornmeOes basicas sabre um ou mais arquivos e 

scus fundos; 
* inventario, a descried() exaustiva, ou parcial de urn fundo de uma ou 

mais de suss subdivisoes toma por unidade a serie, respeitada ou nao a ordern do 
arranjo; 

* catalog°, em que a descricao exaustiva ou parcial de urn fundo de uma, 
ou mais de suas subdivisbes toma pot unidade a pea documental, respeitada ou 
ndo a order do arranjo; 

* catalog° seletivo, tambem conhecido como reperterio, que toma por 
unidade docurnentos previamente selecionados, pertencentes a urn ou mais fundos 
ou arquivos, segundo urn criteria tematico; 

* edicao de textos, em que Os docurnentos sao transcritos na Integra, de 
preferencia acompanhados de escudos introdutorios e rotas. 

Cumpre observar que uma politica descritiva deve estabelecer prioridades 
na elaboraedo de instrumentos de pesquisa, valarizando aqueles que dao conta de 
amplos conjuntos documentais., como os gums e inventarios. 

CONSERVACAO 
Os documentos de valor permanente exigem cuidados especiais de 

conservaedo, que yd.° da simples limpeza aos procedimentos especificos para 
recuperar e reforear documentos deteriorados e danificados. 

A higienizacdo deve ocorrer na fase do recolhimento, quando se usam 
trip has para retirar a poeira dos documentos, submetendo-os tambem, se for o 
caso, a processo de fumigaeao, into é, ao uso de agentes quinhicos para a destruiedo 
de insetos e microorganismos. 

Documentos muito amigos e muito danificados exigem a presenca de 
especialistas em restauraedo. Mas pequenos reparos podem ser feitos 
rotineiramente, a partir do uso de cola e papel apropriados. 

0 acondicionamento é fator importante na conscrvacao, desde que se 
cscolham materials neutros disponiveis no mercado. Quanto ao mobiliario, a 
preferencia deve rec it sobre estantes e arquivos de no, protegendo os documentos 
das diferentes especies de xil6fagos. 

Resta mencionar as Bondi es ambientais favor veil a conservacdo. Os 
depositos devem apresentar urnidade c temperatura controladas. pouca ou nenhuma 
incidencia de luz solar, alum de equipamentos de seguranea contra incendio e 
roubo. 

RECOMENDACAO PAIU1/4 PRESERVA(A0 DE DOCUMENTOS 
Medidas de conservacao que visam preservar os documentos e em 

conseqiiencia as informacOres geradas pelas unidades necessarias ao cumprimento 
de suas atribuicOes devem ser observadas durante a producao, tramite e 
arquivamento corrente c intermediario. 

Recomenda-se: 
a) Nao dobrar o papel. 



devido as marcas irreversiveis que causam no documento, e tambem os 
que podem danificar os documentos. 

f) NAo perfurar os documentos desnecessariarnente. 
g) 

 
Kanter a Mans sempre 

h) ciao corner e beber proximo a documentos. 
i) Nao use saliva para passar paginas de documentos. 
j) Tomar cuidado ao transportar doeurnentos. 
k) INido apoiar os cotovelos sobre os documentos. 

DISPOSIcOES LEGAIS 
(Configuracao Legal da Instituicao) 

Os principais dispositivos legais que representam a base do 
funcionamento do arquivo sk, naturalmente, o ato de eriacio c o de regiment°, 
Neles a estrutura organizacional, competencias e atribuicoes devem estar sempre de 
acordo nao so corn as recursos disponiveis, mas sobretudo corn o porte do 
municipio. 

Em razdo do porte, pode haver diferencas de format() estrutural, mas sem 
impedir que a raio de Nab do arquivo municipal seja bastante amplo do ponto de 
vista tecnico, administrativo e sociocultural. Tessa medida, para distingui-lo dos 
arquivos setoriais existentes, sugere-se a denominacao de Arquivo e Memorial do 
Municipio de Para°. Essa denominacao pode sinalizar a ado ao de administracao 
sistemica formal, visando integracho tecnica do Arquivo corn as demais unidades 
acumuladoras de documentos da Prefeitura, independentemente de sua 
subardinacao hieranquica. 

MUNICiPIOS DE MEMO E PEQUENO PORTE 
Na versa° destinada as municipalidades de media e pequeno porte, o 

Arquivo pode ficar diretamente ligado ao Gabinete do Prefeito ou suhordinado 
area de Administracao ou Cu'tura. Esta segunda alternativa fica justificada, entre 
outras races, pela proximidade corn os servicos de comunicaciies administrativas, 
ponto de partida do ciclo vital dos documentos. 

0 modelo aqui apresentado pode, como seus congeneres de municipios 
maiores, sofrer as adaptacoes necessarias, nao se em relacao a vincula ao, mas 
tambem quarto ao nivel do &go. A simplificacdo da estrutura organizacional do 
Arquivo rao impede, entretanto, que seas finalidades e competBncias alcancem o 
mesmo patamar tecnico, adrninistrativo c sociocultural preconizados. 
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h)l to expor documento luz solar. 
c l c rabiscar os documentos. 
d) Evitar a use de Ma adesiva. 
e) Evicar utilizar materials oxidantes como: (clipes metalieos, grampos), 

elasticos 
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AT() DE CRIAcA0 
4) 

Projeto de Lei n 	 Dispoe sobre a 
eriacao do Arquivo Public° e Memorial Historic° do Municipio de 
	 e da outras providencias. 

0 Prefeito de  	, Estado de 	 , no use de 
suas atribuiceies legais e considerando dever do municipio proteger seu acervo 
documental e cultural, tomando-o acessivel. 

Faso saber que a Camara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei: 
0 

Art. 1 - Fica eriado, corn nivel de Departamento [ou Divisao] e 
subordinado Secretaria [ou ao Departamento] de Administracao ou da Cultura da 
Prefeitura, o Arquivo Historic° e Memorial do Municipio de 	 ao qual 
se subordinam tecnicamente, na condicao de unidades setoriais, todos os arquivos e 
acervo da administracao direta e indireta da Prefeitura. 

0 
Art. 2 - 0 Arquivo PUblie° e Memorial Historic° do Municipio tern 

como finalidades precipuas: 
I - garantir acesso as inforrnacoes contidas nos documentos sob sua 

guarda, observadas as restricoes regimentals, na fase intermediexia, e de forma 
ampla, na fase permanente; 

II - custodiar os documentos de valor temporario e permanente 
acumulados pelos Orgaos da Prefeitura no cxercicio de suas funceies„ dando-lhes 
tratamento tecnieo; 

IIl - estender a custodia aos documentos de origem privada considerados 
de interesse public° municipal, sempre que houver conveniencia e oportunidade; 

IV- estabelecer diretrizes e normas, articulando e orientando tecnicamente 
as unidades que desenvolvem atividades de protocolo e arquivo corrente no ambito 
do Poder Executivo Municipal. 

§ 1 - Considera-se protocolo a unidade encarregada do reeebimento, 
registro, distribuicao e controle de tramitacao de documentos. 

§ 20  - A unidade de arquivo corrente incumbe a guarda inicial de 
documentos cujos assuntos, embora solucionados, ainda recebem consulta 
freq Ciente . 

0 
Art. 3 - 0 Arquivo - dirigido por urn Diretor, titular de cargo em 

comissao - tera a seguinte estrutura organizacional: 
I - Divisao de Arquivo Intermediario 
II - Divisao de Arquivo Permanente 
III - Servico de Apoio Normativo e TecnolOgico 
IV - Servico de Apoio Cultural 
V - Servico de Apoio Administrativo 

Art. 4 - Ao Arquivo do Municipio, em suas competencias gerais, 
incumbe: 

I - garantir acesso as informacOes contidas na documentacao sob sua 
eustodia, ressalvados os casos de sigilo protegidos por lei; 
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II - receber, por transferencia ou recolhimento, os docurnentos produzidos 
e acumulados polo poder pthlico municipal; 

III receber, por cloaca° ou compra, docurnentos de origem privada de 
interesse do municipio; 

IV - conceder habeas data, observados os termos do art. 5 da 
ConstituicAo Federal; 

V - produzir, a partir de fontes no convencionais, docurnentos que 
registrem expresses culturais de interesse Para o municipio; 

VI - prornover interacab sistemica corn os arquivos correntes e protocolos 
das reparticoes municipais; 

	

VII - manter intereambio corn instituicOes 	nacionais e 
intemacionais: 

VIII - custodiar, por intermedio de acordos previamente firmados e se 
houvcr conveniencia e oportunidade, docurnentos de outras esferas e poderes 
governarnentais. 

Paragrafo Alnico - As competencias especificas de calla unidade do 
Arquivo constarao de seu regirnento intern°, a ser baixado por ato proprio, 

0 
Art. 6 - Aos titulares dos cargos de direcdo compete plan jar, 

supervisionar, orientar, coordenar e controlar o desempenho das atividades proprias 
das unidades que lhes sao pertinentes. 

0 
Art. 7 - Aos Chefes cabe coordenar, orientar e controlar a execuclo das 

atividades teenicas e administrativas das areas de sua competencia. 

Art. 8 - 0 Arquivo tern quadro proprio de servidores, admitidos, 
rnediante contratacao ou previo concurso de acordo corn as dispositivos legais 
vigentes. 

0 	 0 	 0 

Art. 9 - As unidades organicas indicadas no art. I , no inciso IV do art. 2 
0 

c no inciso VI do art. 4 adatatio a orientacab e o controle tecnica emanados do 
Arquivo, por intermedio de seu Servico de Apoio Normatiyo. 

Art. 10 - 0 Arquivo poderk mediante convenio corn a Camara Municipal, 
manter a custodia de seus documentos de valor permanente. 

Art. 11 - Acs Diretor compete submetcr a aprovacao do Prefeito, dentro do 
prazo de cento e vinte Bias da publieacdo siesta Lei, o regimento do Arquivo 
Historic° e Memorial do Municfpio. 
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REGIMENT° INTERN() 
0 

Projeto de Decreto n 	 Aprova o Regirnento Interno 
do Arquivo Pdblie° e Memorial Historic° do Municipio de 	  
	 , Prefeito do Municipio de 	 , Estado de 
	 usando das atribuicoes que a Lei the confers, e 

CONSIDERANDO o que dispi3e a Lei no 	, de 	 que criou o 
Arquivo Public° e Memorial Histerico do Municipio, 

DECRETA: 

Art. 1°  - Fica aprovado o Regiment° Interne do Arquivo Ptiblico e 
Memorial Histhrico do Municipio, que passa a fazer parte integrante dente Decreto. 

Art. 2 - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publieacao, 
revogadas as disposicoes em eontrario. 
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REGIMENT() INTERN() DO ARQUIVO PUBLIC() EIOU 
MEMORIAL HISTORICO DO MUNICiP10 	  

Art. l - 0 Arquivo Publice e Memorial Histerico do Municipio, criado 

pela Lei n 	, de 	  na condicao de Departamento suhordinado 
S ecre tad a 	 tern come finalidades precipuas: 

I - garantir acesso as informacoes contidas nos documentos sob sua 
guarda, observadas as restricoes regimentals, na fase intermediaria, e de forma 

na fase permanente; 
II 	custodiar os documentos de valor tempothrio e permanente 

acumulados pelos organs da Prefeitura no exercicio de suns tunes, dando-Iles 
tratamento tecnico; 

III - estender a custodia aos documentos de origem privada considerados 
de interesse pUblico municipal, sempre que houver conveniencia e oportunidade; 

IV 	estabelecer diretrizes e normas, articulando e orientando 
tecnicamente as unidades que desenvolvem atividades de protocolo e arquivo 
corrente no ambito do poder executive municipal. 

Art. 2 - Integram a estrutura organizacienal do Arquivo Public() e 
Memorial Histatrico do Municipio: 

I - Divisdo de Arquivo Intermediario 
II - Divisdo de Arquivo Perry anente 
III - Servico de Apoio Normative e Tecnelogico 
IV - Service de Apoio Cultural 
V - Service de Apoio Administrativo 

Art. 3°  - A Divisao de Arquivo Intermediario, responsavel pelo 
arquivamento temporario dos docurnentos de valor administrative, cessada a sua 
utilizacao corrente, compete: 

I - receber, per transferencia, os docurnentos acumulados e avaliados pela 
administracao municipal; 

II - completar e/ou atualizar as listagens de transferencia; 
III - manter a documentacao organizada de acorde corn o principio de 

proveniencia e em satisfatorias condicOes de higiene; 
IV - atender as consultas dos &gabs de origem; 
V - preparar a documentacao para o recolhimento, acondicionando-a de 

acerb corn criterios estabelecidos pela Divisiie de Arquivo Permanente; 
VI - efetuar a destruicaro dos documentos destinados a eliminacao; 
VII - elaborar ternios de eliminacdo e recolhimento; 
VIII - manter atualizadas as informacoes sobre espacos disponiveis. 

0 
Art. 4 - A Divisao de Arquivo Permanente, responsavel pelos 

documentos de guarda definitiva, compete: 
I - receber, per recolhimento, a decumentacao municipal de valor 

permanente; 
ll - manter a guarda dos docurnentos recolhidos, adotando criterios de 
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armazenamento, acondicionamento e arranjo adequados: 
III - custodiar e processar tecnicamente os documentos cl origem privada 

adquiridos polo organ; 
III - promover a descricao do acervo, mediante elaboracao de 

instrumentos de pesquisa que garantarn pleno acesso as informacoes contidas nos 
documentos; 

IV localizar, para os usuarios, a documentacao de seu interesse; 
V - forneccr reproduces de documentos, de acordo corn as 

disponibilidades do orgdo e a qualidade dos suportes originals; 
VI orientar o usuitrio, no caso de haver outras fontes de referencia que 

completer as informacoes procuradas. 
0 

Art. 5 - Ao Servico de Apoio Norrnativo e Tecnologic°, responsavel pela 
racionalizacao dos servicos arquivisticos e pela protecao ao acervo, compete: 

I - instituir esquema de comunicacao corn as unidades setoriais, de modo 
a perrnitir que as infomiacoes, no ambito arquivistico municipal, sejam propriedade 
comum; 

II - propor, quando couber, a aplicacao de tecnologias que agilizem a 
recuperacao da informacao nas diferentes fases do ciclo vital dos documentos; 

III - prestar assistencia tecnica aos servidores municipais da area de 
protocolo e arquivo, propondo programas de aperfeicoamento; 

IV - manter atualizado o cadastro das unidades setoriais; 
V - assegurar a protecab fisica d acervo e das instalacoes do Arquivo; 
VI - proceder a recuperacao e reforcro de documentos deteriorados e 

danificados: 
VII - produzir copias e microcopias de documentos para os usuarios do 

Orgao. 

Art. 6 - Ao Servico de Apoio Cultural, responsavel polo desenvolvimento 
de pesquisas, pela promocdo de eventos de carater cultural e pela manutenclo de 
colecoes de livros e periodicos, compete: 

I - produzir fontes documentais alternativas aquelas tradicionalmente 
acumulados pelos arquivos publico e privados; 

II - referenciar documentos de interesse local existentes em outras 
instituicoes, dentro e fora do municipio; 

III - programar exp-osicOes, seminarios, conferencias, publicacoes, entre 
outras atividades congeneres, destinadas a estreitar o vinculo da instituicao corn a 
comunidade., 

IV - clivulgar as atividades do Arquivo; 
V - propor aquisicab eou permuta de publicacOes no ambito da Histaria, 

da Administracdo, da Arquivistica e outras areas afins; 
VI - processar tecnicamente os livros e periadicos sob sua 

respo nsabi idade; 
VII garantir acesso c orientacao bibliografica aos usuarios; 
VIII - opinar tecnicamente sobre a pertinencia da incorporack de livros e 

periodicos ao Arquivo, nos casos de doacao ou permuta; 
IX - indexar a legislacao do municipio, de forma exaustiva, bem como os 
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atos de interesse municipal baixados por outras esferas goveniamentais. 
0 

Art. 7 - Ao Servico de Apoio Administrative, responsavel pelas 
atividades relacionadas corn recursos 1-kumanos, orcamento e contabilidade, 
material, zeladoria e comunicaciies administrativas, compete: 

I - manter cadastro funcional atualizado e controle de frequencia, hem 
como Os demais encargos de pessoal relacionados a elaboracdo de folhas de 
pagamento, movimentacA° e concess5o de direitos e vantagens; 

II - prever a receita e a despesa, visando a elaboracao da proposta 
orcamentaria; 

III - proceder aos registros contabeis; 
IV - operacionaliza• a aplicacao do orcamento aprovado; 
V - participar do processo de aquisicao de material perrnanentc e de 

consumo, responsabilizando-se por sua guarda e distribuicao; 
VI - manter cadastro de fomecedores e catalog° de material; 
VII - elaborar o inventario de bens moveis do orgao; 
VIII - rnanter limpos e protegidos os equipamentos, !novels e instalacoes 

do Arquivo; 
- colaborar no controle da seguranca em relacao a sinistros (incendio, 

inundacoes etc.) e roubos; 
X - dar o primeiro atendimento aos usuarios do Arquivo, mediante 

registro, fomecimento de documento de identificacao e guarda de volumes; 
X1 - orientar os usuarios, locaiizando as unidades onde se encontram as 

informacks solicitadas; 
XI - preparar minutas de atos oficiais, de correspondencia e de 

expcdientes rotineiros; 
XIII - executar as opera es de recebimento, classificacao, registro, 

autuacab, controle de tramitacao, distribuicao e expedicao de documentos; 
XIV - efetuar inspecao e analise, confirmando ou nao a codificacao 

atribuida aos documentos em face anterior; 
XV - ordenar os documentos de acordo corn a codificack adotada; 
XVI - gender as consultas, no local ou por emprestimo. 

Art. 8 - Ao Diretor do Arquivo PtIblico e Memorial Historic° do 
Municipio, al em de planejar, supervisionar, dirigir, organizar, coordenar e controlar 
as atividades do orgao, incumbe: 

1 - participar da forrnulacao da politica municipal de arquivos; 
11 - assessorar o poder executive municipal nos assuntos de sua 

competencia; 
III - manter intercarnbio corn entidades congeneres, na regiao e no Estado; 
IV - constituir comissOes de avaliacdo de documentos de arquivo; 
V - promover treinamento e aperfeicoamento de pessoal. 

Art. 9 - Os casos omissos sero resolvidos pelo Diretor, ouvido scu 
superior hierarquico. 

Art. 10 - Este regiment° entrara em vigor na data de sua publicacao. 
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RECURSOS HUMANS 
As necessidades de pessoal nos arquivos municipais devem, inicialmente, 

ser orieritadas pelo volume do acervo e da clientela em especial. Nesse aspecto, 
cumpre lembrar que, na previsao, se contara corn o acrescimo do numero de 
usuarios, a medida que os services de informaydo e de divulgacao forem sendo 
prestados, 

0 nt:tmero de profissionais de arquivo, portanto, dependera das condicaes 
de desenvolvimento dos servicos efetivamente prestados. Inicialmente, pode-se 
considerar positivo que a quantidade desses profissionais seja, pelo menos, de 40% 
do numero total de servidores lotados no Orgdo. Todavia, Macias as dificuldades de 
obtencao desses especialistas, na maioria das cidades brasileiras, sugere-se que, no 
minim°, se garanta a presenca de urn profissional capacitado para supervisionar e 
orientar os trabalhos em cada area significativa da atividade. 

Sabre a questa° da divisao de trabalho, ë fundamental agir de tal modo 
que 	tempo dos referidos profissionais ndo seja desperdicado em trabalhos 
rotineiros ou de caster auxiliar. Quanto as categorias funcionais necessarias, sera 
conveniente que seam as mesmas distintas para cada rase de arquivamento. 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 
Para protocolo e arquivo corrente: 
* arquivista historiador 

* tecnico de arquivo 
* auxiliar de arquivo/ou agente de administracao 
* digitador 
Nem todos os profissionais arrolados precisam ser admitidos. Eis que se 

pode considerar a alternativa de terceirizaco, ► ediante contrato de prestaciao de 
services de restauracao, microfilmagern, reproducao fotografica, informatica, 
limpeza etch 

DIRECAO E CHEFIA 
Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e gerenciar recursos sao 

atribuicoes classleas de qualquer dirigente elou chefe, ha muito estabelecido pelos 
mentores da Ciencia da Administrack. No desenvolvimento dessas atribuicOes ou 
mesmo de similares indicadas em outros metodos, coma a reengenharia, par 
exemplo, o dirigente efou chefe deve sempre adotar model° de administracao no 
qual as questoes de pessoal tenham especial relevo. Nesse sentido, alguns autores 
preconizam a "integracao dos objetivos" da instituicao aos de sous agentes. No 
desenvolvimento de tal modelo de gestao, tern-se como =la mestra urn forte 
compromisso com a comunicacao, visando tornar as informacoes propriedade 
comum, berm como eliminar disfzincias fisicas e individuals e, ainda, assegurar 
desempenho participative. 

Na estrategia da comunicacao, nada mail pratico do que, inicialmente, 
procurar respostas para as seguintes indagagoes: 

* 0 objetivo do arquivo esta claramente definido em todos os escaloes 
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hierarquicos? 
* Alen' das normas escritas, existe urn sistema de comunicacao direta que 

garanta a disseminacao das informacoes normativas? 
* Ha meios para verificar se a orientayao emanada foi realmente 

entendida e levada a pratica? 
* Cada equipe e respectivos membros tern conhecimento do papel que 

desempenharn no grupo e na instituicao? 
* 0 diretor e auxiliares discutem previamente corn suas equipes sobre a 

implantack de normas? 
* Esta havendo adequada aplicacao da tecnologia da informacao? 
* 0 conhecimento das relacoes informais !evade em considcracao na 

analise do comportarnento das cquipcs? 

No que se refere a administracao sistemica no Arquivo Historic° e 
Memorial municipal, sugere-se procurar respostas para as perguntas: 

* Os objetivos do sistema se hannonizam corn os dos Orgdos setoriais? 
* Na administracao sistemica se desenvolve urn esforco organizado para 

discutir previamente coat os &gabs setoriais a implantacao do sistema? 
*A Teoria das Tres Idades do arquivo: aspectos importantes das lases 

corrente, intermediaria e permanente estao sendo respeitadas? 
* Protocol° e arquivo corrente: finalidade, objetivos e atividades tipicas? 
* Arquivo intennediario: finalidade, objetivos e atividades tipicas? 
* Arquivo pennanente: finalidade, objetivos c atividades tipicas? 
* Informatica? 
* Legislac5o arquivistica? 
* Fundamentos de etica? 

Enfim, qualquer que seja o model() de gestab, poder-se-a sempre ter ern 
mira a "Integra* dos objetivos" embasada cm esquema de informacOes 
(automatizado ou nao), visando a criacao de uma saudavel consonancia de 
propositos. lsto porque, entre outras razoes, todos os servidores terao a 
possibilidade de acesso as informacOes, nao so sabre us exitos da instituicdo, teas 
tambem sobre as medidas para sanar o prejuizo causado pelos desacertos. 

TREINAMENTO 
Nos paises em desenvolvimento, a escassez de possibilidades de formacao 

e aperfeicoamento de profissionais certamente dificulta o cumprimento de normas. 
Ate que todas as regioes brasileiras disponham de cursos de Arquivologia e 
Museologia em nivel de graduacao, pOs-graduacao e, sobretudo, cursos 
profissionalizantes, 6 imprescindivel que a partir do estabelecirnento do perfil do 
pessoal, se estabeleca um esquema de treinamento. Inicialmente para os 
profissionais do arquivo e posteriormente, tambem para as tecnicas administrativas, 
notadamente na pane de organizack, supervis'ao, coordenacao e controle da 
documentacdo expedida por esses setores. Assim, incorporam essa proposta Os 
programas de cursos de treinamento. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTA° 
Centro Adrninistrativo Arthur Pedro Midler 

RECURSOS MATERIAIS 
'Pais recursos envolvem nab apenas a construcdo eiou adaptacao do 

predio, mas tambern instalacoes, mobiliario e equipamentos. 
0 planejamento dos recursos materiais depende do porte do municipio em 

que se insere o arquivo. Desse modo, as necessidades podem variar de uma cidade 
para outra. Sao fatores de influencia na quest ►o: a populacao; o volume do acervo; 
a quantidade de usuarios; e o indice previsivel de ampliacao, relativo a um espaco 
de tempo nunca inferior a cinquenta anon. 

Deve-se igualmente levar em conta a diferenciacao entre as fases de 
arquivamento permanente e intermediario, a  que este Ultimo, por suss 
caracteristicas de economia e de baixo indice de consultas, pode ser instalado em 
local distante. 

PREDIO 
(localizac5o, condicoes ambientais, utilizacao do espaco) 

Urn Arquivo 136blico e Memorial Histerico municipal deve ser de facil acesso, 
localizando-se, de preferencia, perto do centro politico-administrativo da cidade ou, pelo 
menos, da maioria das reparticacs municipais. 

Destacam-se, dentre as caracteristicas do terreno: 
* inexistencia de pantanos e similares; 
* superficie suficiente para atender a futuras ampliaceies; 
* facilidade de acesso para caminhoes, carros e pedestres. 

Qcanto As caracteristicas do predio (construido ou adaptado), ao itens 
importantes: 

* portas e divisorias do tipo corta-fogo; 
* piso de material resistente ao fogo; 
* aparelhagem de climatizacao, pelo menos nos depositos de documentos; 
• entrada e escoamento de agua adequada, tendo em vista, inclusive, a 

instalacao de laboratorios; 
* flexibilidade na distribuicao interim de espacos, por mein de divisorias 

lures (material a prova de fogo); 
* rampas de acesso para idosos e deficientes fisicos; 
* areas franqueadas ao pdblico, 
* impacto visual externo„ de modo a permitir que a finalidade do predio 

seja imediatamente identificada por todos. 
Quanta as condicOes ambientais, recomenda-se a manutencao da 

temperatura media de 22 C, sendo a minima de 15 C. Para a documentacao 
0 

especial, exigem-se temperaturas mail baixas (12 C para fitas magneticas, por 
exemplo). A umidade relativa do ar deve set de 50% (maxima de 55 e minima de 
45%). Se a predio contar corn refrigeracao artificial, nab se pode deixar de prever 
janelas (protegidas contra o sol por mei° de vidros que filtrem os raios 

ultravioleta), C011110 alternativa de ventilacao nas eventuais falhas do sistema de 
climatizacao centralizado. 

A utilizayao de espy os ou areas do arquivo permanente deve levar em 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTA0 
Centro Administrativo Arthur Pedro Willer 
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consideracao que cada 170 m de armazenagem ou deposito corn estantes de 2,10 
m de altura, equivalem a uma capacidade de estocagem de .000 metros lineares, ja 
incluidas as areas de circulac.a"o. 

Em termos ideals, o edificio deve conter: 
a) areas abertas ao public° 
* "hall" de entrada, incluindo espacos para recepcdo, protocolo e 

exposicoes; 
* sala de consulta; 
* sanitarios; 
* biblioteca para obras raras; 

b) areas nao franqueadas ao public° 
* ambiente para recepcdo de documentos recoihidos; 
* ambiente para desinfeccao e/ou limpeza de documentos (estufa de 

etileno ou similar); 
* salas de processamento tecnico; 
* depositos para armazenagem de documentacao textual e especial; 
* sala de reprografia; 

* oficina de restauracao e encademacao; 
* gabinete do diretor e seeretaria; 

* sala de reunioes; 
* almoxarifado; 
* copa; 
*sala de pesquisa; 
* sanitarios; 
* laboratorio de fotografias; 
* centro de processamento de dados; 
* dependencias para manutencao e climatizacao (casa de maquinas); 
Ao contrario do arquivo permanente, o arquivo intermediario ou de 

segunda idade pode ser instalado em local distante, ja que se trata de urn depOsito, 
por tempo determinado, de conjuntos documentais consultados apenas pelo orgao 
de origem. 

E usual que o arquivo intermediario seja mantido na temperatura 
ambiente, sendo requisite indispensavel a ventilacao garantida por janelas, 
protegidas do sol por meio de vidros que filtrem os raios ultravioleta. Caso se opte 

0 
por usar refrigeracao, a temperatura pode ser de 24 C. 

As instalacoes do arquivo intermediario sdo simples, admitindo-se a 
adapts ao de predio ja existente. Isto porque o nurnero de usuarios e de servidores 
é reduzido, enquanto o crescimento do volume da documentacdo n'ao apresenta 
indices significativos, em vista das periodicas operacoes de destinacdo (eliminacdo 
e recolhimento). 

Apesar de tais caracteristicas, o edificio deve apresentar requisitos que 
garantam protecao contra incendio, inundacoes, umidade, excesso de luz solar, 
poluicao atmosferica, roubo etc. 

Quanto a utilizacdo de espacos ou areas, estdo previstos para o arquivo 
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intermediario: 

EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO 
Alen.' dos equipamentos prOprios de escritOrio, distinguem-se: 
* extintores de inc radio; 
* desum idi ficadores; 

mensor de variacao de temperatura; 
* aparelhagem de reproduc5o (xerox, microfilmadora, leitor copiador de 

microformas etc.); 
* computadores e impressoras. 
AS estantes, obviamente, ocupam lugar importantc na guarda e 

conservacrao de documentos. Em sua aquisicado devem ser verificadas as seguintes 
caracteristicas: 

* solidez recomendam-se estantes metalicas, em chaps de aco, tratadas 
pot fosfatacao e revestidas corn tints esmalte firme, sem bolhas, nem estrias; 

*flexibilidade - as estantes devem ser montadas sobre suportes moveis 
que perrnitam deslocamento de 2 em 2 centimetros, corn profundidade variavel (30, 
35 ou 40 centimetros), de acordo corn a dimensao dos documentos a serem 
arquivados; 

* seguranca - importante verificar se as estantes suportam o peso dos 
documentos e se esti° dispostas em fileiras paralelas, de dupla face, corn no 
maxim° 10 metros de comprimento, e separadas por espacos para circulacao. 

Al ern das estantes, devem ser previstos moveis arquivadores especiais 
para plantas, mapas, documentos audiovisuais, documentos informaticos e 
microfilmes. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
A receita do Arquivo advira, de dotacOes orcarnenta..rias do proprio 

municipio, auxilios Cu subvencbes, taxas ou retribuicCies or servicos prestados, 
creditos especiais, doaciies, legados e outras rendas. 

DO PATRIMoN10 
0 patrimonio do Arquivo sera constituido de todos os bens imOveis, 

rneveis, instalactles, titulos e outros valores proprios a ele destinados para os fins a 
que se propOe. 

DAS DISPOSICOES GERMS 
Aplicam-se ao Arquivo, no que di z respeito aos seus bens, rendas e 

servicos, Codas as prerrogativas, isencks, favores fiscais e demais vantagens 
pr prigs dos services municipals, na forma da lei. 
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DECRETO-LEI N° 25 
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937 

ORGANIZA A PROTEcA0 DO PATRIMONIO HISTORIC° E ARTISTIC° 
NACIONAL. 

0 Presidente da Rep6blica dos Estados Unidos do Brasil, usando da atribuicao 
que the confere o art. 180 da Constituicdo, 
Decreta: 

CAPITULO I 
Do Patrimonio Historic° e Artistic° Nacional 

Artigo 10  Constitui o patrimonio historieo e artistico nacional o conj unto dos 
bens moveis e imOveis existentes no Pais e euja conservac5o seja de interesse p6blico, 
quer por sua vincula* a fatos memoraveis da historia do Brasil, quer por seu 
exceptional valor arqueologico ou etnogrifico, bibliografico ou artistic°, 

§ 1" - Os bens a que se refere o presente artigo so sera() considerados parte 
integrante do patrimonio histOrico e artistico nacional depois de inscritos separada ou 
agrupadamente nurn dos quatro Livros do Tonibo, de que trata o Art. 40  desta lei. 

§ 2° - Equiparam-se aces hens a que se refere o presente artigo e sao tambem 
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sitios e paisagens que 
importe conservar e proteger pela f i ago notavel corn que tenham lido dotados pela 
Natureza ou agenciados pela indUstria humana. 

Artigo 2' - A presente lei se aplica as coisas pertencentes pessoas naturais, 
berry como as pessoas juridieas de direito privado e de direito public° intern°. 

Artigo 3" - Excluem-se d patrimonio historic° e artistic° national as obras de 
origern estrangeira: 

• 10) que pertencarn as representacaes diplomatieas ou consulares 
acreditadas no Pais; 

• 2') que adomem quaisquer veiculos pertencentes a empresas estrangeiras, 
que fa cam carreira no Pais; 

• 3°) que se ineluam entre os bens referidos no art. 10 da Introducao ao 
Codigo Civil, e que continuam sujeitas a lei pessoal 	proprietario; 

• 40) que pertencarn a casas de comOrcio de objetos historieos ou artisticos; 

• 5") que sejam trazidas para exposicaes comemorativas, educativas ou 
comerciais; 

• 60) que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para 
adorn° dos respectivos estabeiecimentos. 
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Paragrafo unico: As obras mencionadas nas alineas 4 e 5 terdo guia de iicenca 
para livre transit°, fornecida pelo Servico do Patrimonio Historic° e Artistico Nacional. 

CAPiTULO II 
Do Tombamento 

Artigo 40  - 0 Servico do Patrimonio Historic° e Artistic° Nacional possuira 
quatro Livros do Tomb°, nos quail serao inscritas as obras a que se refere o art. 1° desta 
lei, a saber: 

• V) no Livro do Tombo Argue°logic°, Etnografico e Paisagistico, as 
coisas pertencentes as categorias de arte arqueologica„ etnogralica, amerindia e popular, e 
hem assirn as mencionadas no § 2° do citado art. 1 0; 

• 21 no Livro do Tombo Historic°, as coisas de interesse IiistOrico e as 
obras de arte historica; 

• 31 no Livro do Tombo das Belas-Artes, as coisas de arte erudita nacional 
ou cstrangeira; 

• 40) no Livro do Tornbo das Artes Aplicadas, as obras que se incluirem na 
eategoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 

§ 10  Cada um dos Livros do Tomb° podera ter varios volumes. 

§ 20  - Os bens, que se incluem nas categorias enumeradas nas alineas 1, 2, 3 e 4 
do presente artigo, serao definidos e especificados no regulamento que for expedido para 
execucab da presente lei. 

Artigo 50  - 0 tombamento dos bens pertencentes a Unido, aos Estados e aos 
Municipios se fara de officio por order do Diretor do Servico do PatrimOnio Historic° e 
Artistic° Nacional, mas devera ser notificado a entidade a quern perteneer, ou sob cuja 
guarda estivcr a coisa tombada, a tim de produzir os necessarios efeitos. 

Artigo 60  - 0 tombamento de coisa pertencente a pessoa natural ou a pessoa 
juridica de dircito privado se fara voluntaria ou compuisoriamente. 

Artigo 7° - Proceder-se-d ao tombamento voluntario sempre que o proprietario 
o pedir e a coisa se revestir dos requisitos neeessarios para constituir parte integrante do 
patrimonio historic° e artistic° nacional a juizo do Conselho Consultivo do Servico do 
Patrimonio Historic° e Artistic° Nacional, ou sempre que o mesmo proprietario anuir, 

or escrito, a notificacao, que se the fizer, para inscricao da coisa ern qualquer dos Livros 
do Tombo. 

Artigo 80  - Proceder-se-a ao tombamento compulsorio quando o proprietario se 
recusar a anuir a inscricAo da coisa. 
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Artigo 9" - 0 tombamento compulsorio se fart de acordo corn o seguinte 
processo: 

• 1') 0 Servico do Patrimonio Historic o e Artistico Nacional, por seu &WA° 
competente, notificara o proprietario para anuir ao tombamento, dentro do prazo de 
quinze dias, a contar do recebimento da notificacdo, ou para, se o quiser impugnar, 
oferecer dentro do mesmo prazo as razeies de sus impugns o; 

• 2°) no caso de ndo haver impugnacdo dentro do prazo assinado, que é 
fatal, o diretor do Servico do Patrimonio Historic° e Artistico Nacional mandara por 
simples despacho que proceda a insericao da coisa no competente Livro do Tombo; 

• 3') se a impugnacdo for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-a vista 
da mesma, dentro de outros quinze dias fatais, ao &gab de que houver emanado a 
iniciativa do tornbamento, a firn de sustenta-la. Em seguida, independentemente de 
eustas, sera o processo remetido ao Conselho Consultivo do Servico do Patrimonio 
Historic° Nacional, que proferira decisao a respeito, dentro do prazo de sessenta dias, a 
contar do seu recebimento. Dessa decisa° no cabere. recurso. 

Artigo 100  - 0 tombamento dos bens, a que se refere o art. 60  desta lei, serf 
considerado provisorio ou definitivo, conforrne esteja o respectivo processo iniciado pela 
notificacdo ou concluido pela inscricao dos referidos bens no competente Ifivro do 
Tombo. 

Paragrafo link° - Para todos os efeitos, salvo a disposicao do art. 13 desta lei, 
o tombamento provisOrio se equipara ao definitivo. 

CAPITULO 111 
Dos efeitos do tombamento 

Artigo 11° - As coisas tombadas, que pertencam a Uniao, aos Estados ou aos 
Municipios, inalienaveis por natureza, s(5 poderao ser transferidas de urea a outra das 
referidas entidades. Paragrafo unico. Feita a transferencia, dela sieve o adquirente dar 
imediato conhecimento ao Servico do Patrirnonio HistOrico e Artistico Nacional. 

Artigo 12° - A alienabilidade das obras histOricas ou artisticas tombadas, de 
propriedade de pessoas naturals ou juridicas de direito privado, sofrera as restricoes 
constantes da presente lei. 

Artigo 13' - 0 tombamento definitivo dos bens de propriedade particular sera, 
por iniciativa do or .o competente do Servico do Patrimonio Historic° e Artistic° 
Nacional, transcrito para Os de idol efeitos em livro a cargo dos oficiais do rcgistro de 
imoveis e averbado ao lado da transcricdo do dorninio. 

§ 1' - No caso de transferencia de propriedade dos bens de que trata este artigo, 
devera o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob Pena de multa de dez por centro 
sobre o respectivo valor, faze-la constar do registro, ainda que se trate de transmissAo 
judicial ou causa mortis. 
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§ 2' - Na hipotese de deslocacd° de tail bens, devera o proprietario, dentro do 
mesmo prazo e sob pena da mesma multa, inscreve-los no re intro do lugar para que 
tiveram lido deslocados. 

§ - A transferencia deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocacdo pelo 
proprietario, ao Servifo do Patrimonio Historic° e Artistico Nacional, dentro do mesmo 
prazo e sob a mesma pena. 

Artigo 140 - A coisa tombada nao podera sair do Pais, senao por curto prazo, 
sem transferencia de dominio e para fire de intercambio cultural, a juizo do Conselho 
Consultivo do Servico do Patrimonio Historic° e Artistico Nacional. 

Artigo 150  - Tentada, a nao ser no caso previsto no artigo anterior, a exportacao 
para fora do Pais, da coisa toinbada, sera esta sequestrada pela Uniao ou pelo Estado em 
que se encontrar. 

§ 10  - Apurada a responsabilidade do proprietario, ser-lhe-d imposta a multa de 
cinqiienta por cento do valor da coisa, que permanecera seqilestrada ern garantia do 
pagarnento, e ate que este se faca. 

§ 2" - No caso de reincidencia, a multa sera elevada ao dobro. 

§ 3° - A pessoa que tentar a exportacao de coisa tombada, alem de incidir na 
multa a que se referern os paragrafos anteriores, incorrera nas penal cominadas no 
Codigo Penal para a crime de contrabando. 

Artigo 16° - No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o 
respectivo proprietario devera dar conhecimento do fato ao Servico do Patrimonio 
Historic° c Artistico Nacional, dentro do prazo de cinco dial, sob pena de multa de dez 
por cento sobre o valor da coisa. 

Artigo 17° - As coisas tombadas nao poderao, em caso nenhum, ser destruidas, 
demolidas ou mutiladas, nem, sem previa autorizacao especial do Servico do Patrimonio 
Historic° e Artistico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa 
de cinqUenta por cento do dano causado. 

Pa•agrafo Tinian Tratando-se de bens perteneentes a Uniao, aos Estados ou 
aos Municipios, a autoridade responsavel pela infracao do preserite artigo incorrera 
pessoalmente na multa. 

Artigo 18" - Sem pre is autorizaciao do Servico do Patrimelnio Historic° e 
Artistico Nacional, nao se podera, na vizinhanca da coisa tombada, fazer construcao que 
the impeca ou reduza a visibilidade, nem vela colocar aniincios ou cartazes, sob pena de 
ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de 
cinqiienta par cento do valor do mesmo objeto. 

Artigo 190  - 0 proprietario de coisa tombada, que nao dispuser de recursos para 
prouder as obras de conservacAo e reparacao que a mesma requerer, levara ao 
conhecimento do Servico do PatrimOnio Histetrico e Artistico Nacional e necessidade dal 
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mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importancia erne que 
for avaliado o dano sot-rid° pela mesma coisa. 

§ 1' Recebida a comunicaeao, e consideradas necessarias as obras, o diretor do 
Servico do Patrimonio Historieo e Artistico Nacional mandara executa-las, a expensas da 
Una°, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis meses, ou providenciara 
para que seja feita a desapropriacdo da coisa. 

§ r - A falta de qualquer das providencias previstas no paragrafo anterior, 
podera o proprietario requerer que seja cancelado o tombamento da coisa. 

§3G - Uma vez que verifique haver urgencia na realizaeao de obras e 
conservacdo ou reparacao em qualquer coisa tombada, podera o Set-vie° do Patrimenio 
Historico e Artistic° Nacional tomar a iniciativa de projeta-las e executa-las, a expensas 
da Una°, independentemente da comunicaeao a que alude este artigo, por parte do 
proprietario. 

Artigo 200  - As coisas tombadas ficam sujeitas a vigilancia permanente do 
Servieo do Patrimonio Historic° e Artistico Nacional, que podera inspeciona-lays =pre 
que for julgado conveniente, nab podendo os respectivos proprietaries ou responsaveis 
criar obstaculos a inspecao, sob pena de multa de cern mil reis, elevada ao dobro em caso 
de reincidencia. 

Artigo 21' - Os atentados cometidos contra os bens de que trata o art. 1° delta 
lei so equiparados aos cometidos contra o patrimemio nacional. 

CAPiTULO IV 
Do direito de preferencia 

Artigo 22° Em face da alienacao, onerosa de bens tombados, pertencentes a 
pessoas naturais ou a pessoas jurfdicas de direito privado, a Uniao, os Estados e os 
Municipios terao, nesta order, o direito de preferencia. 

§ - Tat alienaeao rid° sera permitida sem que previarnente sejam os bens 
oferecidos, pelo mesmo preea, L nlao, bern como ao Estado e ao Municipio em que se 
encontrarem. 0 proprietario devera notificar as titulares do direito de preferencia a usa- 
lo. dentro de trinta dial, sob pena de peril-lo. 

§ 2' - nula a alienacao realizada corn viola ao do disposto no paragrafo 
anterior, ficando qualquer dos titulares do direito de preferencia habilitado a seqiiestrar a 
coisa e impor a multa de vinte por cento do seu valor ao transmitente e ao adquirente, 
que sera.° por ela solidariamente responsaveis. A nulidade sera prortunciada, na forma da 
lei, pelo juiz que conceder o sequestro, o qual so sera levantado depois de paga a multa e 
se qualquer dos titulares do direito de preferencia no fiver adquirido a coisa no prazo de 
trinta dins. 

§ 3' - 0 direito de preferencia rid() inibe a proprietario de gravar livrcmcnte a 
coisa tombacla, de penhor, anticrese ou hipoteca. 



siric  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTA() 
Centro Administrativo Arthur Pedro Muller 

§ 40  Nenhuma venda judicial de bens tombados se podera realizar sem que, 
previamente, os titulares do direito de preferencia sejam disso notificados judicialmente, 
tido podendo as editais de pray ser expedidos, sob pena de nulidade, antes de feita a 
notificacao. 

§ 5" - Aos titulares do direito de preferencia assistira o direito de remissao, se 
dela nab lancarem mao, ate a assinatura do auto de arrematayab ou ate a sentenca de 
adjudicacao, as pessoas que, na forma da lei, tiverem a faculdade de remir. 

§ 6' - 0 direito de remissa° por parte da Uniao, bern como do Estado e do 
Municipio em que os bens se encontrarem, podera ser exercido, dentro de eine° dial a 
partir da assinatura do auto de arrematacao ou da sentenca de adjudicack, nk se 
podendo extrair a carta enquanto no se esgotar este prazo, salvo se o arrematante 011 
adjudicante for qualquer dos titulares do direito de prefereneia. 

CAPiTULO V 
Disposicoes gerais 

Artigo 23' - 0 Poder Executivo providenciar a a realizacao de acordos entre a 
Unia° e Os Estados, para melhor coordenack e desenvolvimento das atividades relativas 

a proteck do patrimonio histarico e artistico nacional e para a uniformizacab da 
legislacao estadual complernentar sobre o mesmo assunto. 

Artigo 24' - A Unido mantera, para conservacdo e exposicao de obras historicas 
e artisticas de sua propriedade, alum do Museu Historic° Nacional e do Museu Nacional 
de Betas Artes, tantos outros museus nacionais quantos se tornarem necessarios, devendo 
outrossim providenciar no sentido a favorecer a instituick de museus estaduais e 
municipais, corn finalidades similares. 

Artigo 25° - 0 Servico do Patrimonio Historic° e Artistico Nacional procurara 
entendimentos corn as autoridades eclesiasticas, instituicoes cientificas, historicas ou 
artisticas e pessoas naturais e juridicas, corn o objetivo de obter a cooperacao das 
mesmas em beneficio do patrimonio historic° e artistico nacional. 

Artigo 26° - Os negociantes de antigiiidade, de obras de arte de qualquer 
natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros sao obrigados a urn registro especial no 
Servico do Patrimonio Historic° e Artistico Nacional, cumprindo-ides outrossim 
apresentar semestralmente ao mesmo relaxes completes das coisas historicas e artisticas 
que possuirern. 

Artigo 	Sempre que os agentes de lei ioes tiverem de vender objetos de 
natureza identica a dos mencionados no artigo anterior, deverk apresentar a respectiva 
relacao ao argao competente do Servico do Patrimonio Historic° e Artistico Nacional, 
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sob pena de incidirem na multa de cincylenta por cento sobre o valor dos objetos 
vendidos. 

Artigo 28° Nenhuni objeto de natureza identica it dos referidos no art. 26 delta 
lei podera ser posto a vends pelos comerciantes ou agentes de leileies, sem que tenha side 
previamente autenticado pelo Servico do Patrimanio Historic° e Artistic° Nacional, ou 
por perito em que o mesmo se louvar, sob pena de multa de cinqUenta por canto sobre o 
valor atribuido ao objeto. 

Paragrafo tinico: A autenticacao do mencionado objeto sera feita mediante o 
pagamento de urna taxa de peritagem de cinco por cento sobre o valor da coisa, se este 
for inferior ou equivalente a urn conto de reis, e de macs cinco mil-reis por conto de reis 
ou frac-do que exceder. 

Artigo 29° - 0 titular do direito de preferencia goza de privilegio especial sobre 
o valor produzido em praya por bens tombados, quanta ao pagamento de multas irnpostas 
em virtude de infracOes da presente lei. 

Paragrafo (Hum Se tad° prioridade sobre o privilegio a que se ref re este 
artigo os creditos inscritos no registry competente antes do tombamento da coisa pelo 
Servico Nacional do Patrimonio HistOrico e Artistico Nacional. 

Artigo 30° Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 1937; 
116° da Independencia e 49° da Republica. 
GETOLIO VARGAS 
Gustavo Capanema. 

DECRETO N" 3.551 
DE 04 DE AGOSTO DE 2000 

INSTITUI 0 REGISTRO DE BENS CULTURAIS DE NATUREZA IMATERIAL 
QUE CONSTITUEM PATRIMONIO CULTURAL BRAS1LEIRO, CRIA 0 

PR DRAMA 
NACIONAL DO PATRIMONIO 'MATERIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 Presidente da Republica, no use da atribuic5o que ]he confere o Artigo 84, 
inciso IV, e tench em vista o disposto no Artigo 14 da Lei n° 9.649, de 27 de rnaio de 
1998, 
Decreta: 

Artigo 1° - Flea instituido o Registro de Bens Culturais de Natureza 'material 
que constituern patrimonio cultural brasileiro. 
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§ r - [isse registro se fara ern urn dos seguintes livros: 

• 1- Livro de Registro dos Saberes, onde ser do inscritos conhecimentos e 
modus de fazer enraizados no cotidiano das cornunidades; 

• II - Livro de Registro das Celebraceies, onde sera ° inscritos rituais e festal 
que marcam a vivencia coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de 
outras praticas da vida social; 

• III Livro de Registro das Forms de Expressab, onde sere inscritas 
manifestacoes literarias, musicais, plasticas, cenicas e ludicas; 

• IV - Livro de Registro dos Lugares, onde sera° inscritos mercados, feiras, 
santuarios, pracas e demais espacos onde se concentram e reproduzem priticas culturais 
coletivas. 

§ 20  - A inscricao nurn dos livros de registro tern sempre como referencia a 
continuidade historica do bern e sua relevancia nacional para a memoria, a identidade e a 
for-mark da sociedade brasileira. 

§ 3' Outros iivros de registro poderio ser abertos para a inscricdo de bens 
culturais de natureza imaterial que constituam patrimonio cultural brasileiro e no se 
enquadrem nos livros definidos no paragrafo primeiro dente artigo. 

Artigo 2' - SOo partes legitimas para provocar a instauracdo do processo de 
registro: 

• I - o Ministro de Estado da Cultura; 

• II - instituicoes vinculadas ao Ministerio da Cultura; 

• III Secretarias de Estado, de Municipio c do Distrito Federal; 

• IV - sociedades ou associacries civis. 

Artigo 3' - As propostas para registro, acompanhadas de sua documentacao 
tecnica, sera° dirigidas ao Presidente do Instituto do PatrimOnio Flistorico e Artistic° 
Nacional - IPHAN, que as submetera aoConselho Consultivo do Patrimonio Cultural. 

§ 10  - A instrucao dos processos de registro sera supervisionada pelo IPHAN. 

§ 20  - A instruck constara de descricAo pormenorizada do bem a ser registrado, 
acompanhada da documentack correspondente, e devera mencionar todos os elementos 
que the sejarn culturalmente relevantes. 

§ 30  - A instruc5° dos processos podera ser feita por outros orgaos do 
Ministerio da Cultura, pelas unidades do IPHAN ou por entidade, publica ou privada, que 
detenha conhecimentos especificos sobre a materia, nos termos do regularnento a ser 
expedido pelo Conselho Consultivo do Patrimonio Cultural. 
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§ 40  Ultimada a instrucdo, o IPHAN emitira parecer ace= da proposta de 
registro e enviara o processo ao Conselho Consultivo do Patrimonio Cultural, para 
deliberack. 

§ 5' - 0 parecer de que trata o paragrafo anterior sera publicado no Diario 
Oficial da Uniao, para eventuais manifestacoes sobre o registro, que deverdo ser 
apresentadas ao Conselho Consultivo do Patrimonio Cultural no prazo de ate trinta dias, 
contados da data de publicacao do parecer. 

Artigo 4° - 0 processo de registro, ja instruido corn as eventuais manifest es 
apresentadas, sera levado a decisk do Conselho Consultivo do Patrimonio Cultural. 

Artigo 5' - Em caso de decisk favorivel do Conselho Consultivo do 
PatrimOnio Cultural, o hem sera inscrito no tiro correspondents e recebera o titulo de 
"Patrimonio Cultural do Brasil". Paragrafo Cmico Cabera ao Conselho Consultivo do 
Patrimonio Cultural determinar a abertura, quando for o caso, de novo Livro de Registro, 
em atendimento ao disposto nos termos do § 3' do Artigo 1 0  deste Decreto. 

Artigo 6' - Ao Ministerio da Cultura cabe assegurar ao bern registrado: 

• I - documentacao por todos Os meios tecnicos admitidos, cabendo ao 
IPHAN manter bane° de dados corn o material produzido durante a instnick do 
processo. 

• II - ampla divulgacao e promo*. 

Artigo 7° - 0 IPHAN fara a reavaliacao dos bens culturais registrados, pelo 
menos a cada dez anos, e a encaminhara ao Conselho Consultivo do Patrimonio Cultural 
para decidir sobre a revalidac'do do auto de "Patrimonio Cultural do Brasil". Paragrafo 
i nice. Negada a revalidack, sera mantido apenas o registro, como referenda cultural de 
seu tempo. 

Artigo 8' Fica instituido, no ambito do fvfinisterio da Cultura, o "Programa 
Nacional do Patrimonio 'material", visando a implementacao de politica especifica de 
inventario, referenciamento e valorizacao desse patrimOnio. 

Paragrafo girlie°. 0 Ministerio da Cultura estabeleeera„ no prazo de noventa 
dias. as bases para o desenvolvimento do Programa de que trata este artigo. 

Artigo 9°- Este Decreto entra ern vigor na data de sua publicacao. 

Brasilia, 4 de agosto de 2000; 
1790  da Independencia e 112° da RepUblica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Francisco 'effort. 
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Lei n" 8.159, de 08 de janeiro de 1991 

Dispoe sobre a politica national de arquivos pdblicos e privados e dd outran 
providencias. 

0 PRESIDE TL DA REPUBLICA 
Faso saber que o Congress° Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 

DISPOSIcOES GERAIS: 

Art. 10  - E clever do Poder Piklico agestilo documental e a proteclo especial a 
documentos de arquivos, como instnimento de apoio a administracao, a cultura, ao 
desenvolvirnento cientifico c como elementos de prova e informacao. 
Art. r Consideram-se arquivos, para os fins delta Lei, os conjuntos de documentos 
produzidos e recebidos por orgaos publicos, instituicoes de carater piablico e entidades 
privadas, em decorrencia do exercicio de atividades especificas, bern como por pessoa 

qualquer que seja o suporte da informacao ou a natureza dos docurnentos. 
Art. 3° - Considera-se gestao de documentos o conjunto de procedimentos e opera es 
tecnicas referentes a sua producdo, tramitactio, uso, avaliacao e arquivamento em fase 
corrente e intermediaria, visando a sua eliminacao ou recolhimento para guarda 
permanente. 
Art. 4° - Todos tern direito a receber dos &gabs publicos informacOes de seu interesse 
particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos que 
sera° prestadas no prazo da lei, sob pens de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindivel seguranya da sociedade e do Estado, bey como 
inviolabilidade da intirnidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 
Art. 50  - A administrack publica frariqucara a consulta aos documentos palicos na 
forma da Lei. 
Art. 6' - Fica resguardado o direito de indenizacdo polo dano material ou moral 
decorrente da violacao do sigilo, sem prejuizo das aces penal, civil e administrative. 

CAPiTULO II 

DOS ARQUIVOS POBLICOS 

Art. 70  - Os arquivos publicos sao os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos, no exercicio de suas atividades, por Orgaos pUblicos de 'ambito federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrencia de suas fun es administrativas, 
legislativas e judiciarias. 
§ 10  - Sao tambem pt:iblicos os conjuntos de docurnentos produzidos e recebidos pot 
instituicoes de carater public°, per entidades privadas encarregadas da gestao de servicos 
pUblicos no exercicio de suas atividades. 
§ 20  - A cessacIo de atividade de instituiceies publicas e de carater publico implica 
recolhimento de sua documentacdo a instituick arquivistica publica ou a sua 
transferencia a instituicao sucessora. 
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Art. 8' - Os documentos pithlicos sao identificados como correntes, intermediarios e 
permanentes. 
§ 	Consideram-se docurnentos correntes aqueles ern curse ou que, mesmo sem 
movimentacao, constituam objeto de consultas freqiientes. 
§ 	Consideram-se documentos intennedierios aqueles que, nab sendo use corrente nos 
arga.os produtores, por razees de interesse administrativo, aguardam a sua eliminacao ou 
recolhimento para guarda perrnanente. 
§ 3' - Consideram-se perrnanentes os conjuntos de documentos de valor historic°, 
probatorio e informativo que devem ser definitivamente preservados. 
Art. 9' - A eliminacao de documentos produzidos por instituiceies publicas e de carater 
publico sera realizada mediante autor-izacao da instituicao arquivistica publica, na sua 
especifica esfera de cornpetencia. 
Art. 10 - Os documentos de valor permanents siio inalienaveis e imprescritiveis. 

CAPiTULO HI 

DOS ARQU1VOS PR1VADOS 

Art. 11 - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos 
produzidos ou recebidos por pessoas fisicas ou juridicas, cm decorrencia de suns 
atividades. 
Art. 12 - Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Fabric° como de 
interesse pablico e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes 
relevantes para a historia e desenvolvimento cientifico national. 
Art. 13 - Os arquivos privados identificados como de interesse pUblico e social n.o 
poderao ser alienados corn dispersao ou perda da unidade documental, nem transferidos 
para o exterior. 
Paragrafo dnico Na alienacao desses arquivos o Poder Pfiblice exercera preferencia na 
aquisicao. 
Art. 14 - 0 acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse 
calico e social podera ser franqueado mediante autorizacao de seu proprietario ou 
possuidor. 
Art. 15 - Os arquivos privados identificados como de interesse pUblico e social poderao 
ser depositados a titulo revogavel, ou doados a instituicoes arquivisticas plablicas. 
Art. 16 - Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente 
a vigencia do COdigo Civil ficam identificados como de interesse public° e social. 

CAPiTU1,0 IV 

DA ORGAN IZAcAO E ADMINISTRAcA0 DE INSTITUIOES 
ARQUIViSTICAS PUBLICAS 

Art. 17 - A administracao da documentacao pfiblica ou de carater public° 
compete as instituicoes arquivisticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais. 
§ 1° - Sao arquivos Federais o Arquivo Nacional do Poder Executivo, e os arquivos do 
Poder Legislativo e do Poder Judiciario. sao considerados, tambern, do Poder Executivo 
os arquivos do Ministerio da Marinha, do Ministerio das Relacoes Exteriores, do 
Ministenio do Exercito e do Ministerio da Aeronautica. 



• A.:W."- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTIO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Milner 
- Sao Arquivos Estaduais o arquivo do Poder Executivo, o arquivo do Poder 

Legislativo e o arquivo do Poder Judiciario. 
§ 30  - Sao Arquivos do Distrito Federal o arquivo do Poder Executivo, o arquivo do 
Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciario. 
§ 40 - Sao Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder 
Legislativo. 
§ 50  - Os arquivos publicos dos TerritOrios sdo organizados de acordo corn sua estrutura 
politico-juridica. 
Art. 18 - Compete ao Arquivo Naciona.1 a gestao e o recolhimento dos documentos 
produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bern como preservar e facultar o 
acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementor a politica nacional 
de arquivos. 
Paragrafo uni - Para o pleno exercicio de suas fur-10es, o Arquivo Nacional podera 
criar unidades regionals. 
Art. 19 - Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestiio e o recolhimento 
dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal no exercicio de 
suas funcoes, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. 
Art. 20 - Competem aos arquivos do Poder Judiciario Federal a gestao e o recolhimento 
dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciario Federal no exercicio de 
suas funcOes, tramitados ern juizo e oriundos de cartorios e secretarias, bem como 
preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. 
Art. 21 - Legislacao Estadual, do Distrito Federal e municipal definira os criterios de 
organizacao e vinculacao dos arquivos estaduais e municipais, bem come a gestao e o 
acesso aos documentos, observado o disposto na Constituicdo Federal, e nesta Lei. 

CANTUI,0 V 

DO A. SS E DO SIGILO DOS DOCUMENTOS POBLICOS 

Art. 22 - L assegurado o direito de acesso plena aos documentos pUblicos. 
Art. 23 - Decreto are as categories de sigilo que deverao ser obedecidas pelos orgdos 
poblicos na classificacao dos documentos por eles produzidos. 
§ - Os documentos cuja divulgacao ponha em risco a seguranca da sociedade e do 
Estado, been como aqueles necessarios ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da 
villa privada, da honra e da imagem das pessoas sal() originalmente sigilosos. 
§ 20  - 0 acesso aos documentos sigilosos referentes a seguranca da sociedade e do Estado 
sera restrito por urn prazo maxim° de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua producao, 
podendo esse prazo ser prorrogado, por uma unica vez, por igual periodo. 
§ 30  - 0 acesso aos documentos sigilosos referentes a honra e a irnagem das pessoas sera 
restrito por urn prazo maximo de 100 (cem) anos, a contar da data de sua producao. 
Art. 24 - Podera o Poder Judiciario, ern qualquer instancia, determinar a exibicao 
reservada de qualquer documento sigiloso, sernpre que indispensavel a defesa de direito 
proprio ou esclarecimento de situacdo pessoal da parte. 
Paragrafo inico - Nenhuma norms de organizacao administrativa sera interpretada de 
modo a, por qualquer forma, restringir o disposto neste artigo. 
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DISPOSOES FINALS 

Art. 25 - Ficara sujeito a responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da 
legislacao em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente 
ou considerado como de interesse *lie° e social. 
Art. 26 - Flea criado o Conselho Nacional de Arquivos CONARQ Orgao vinculado ao 
Arquivo Nacional, que definira a politica nacional de arquivos, como &gab central de 
urn Sistema Nacional de Arquivos -SINAR. 
§ 10  - 0 Conselho Nacional de Arquivos sera presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo 
Nacional e integrado por representantes de instituicOes arquivisticas e academicas, 
publicas e privadas. 
§ 2° - A estrutura e funcionamento do Conselho criado neste artigo serdo estabelecidos 
em regulamento. 
Art. 27 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacdo. 
Art. 28 - Revogam-se as disposicOes em contrario. 
Brasilia. cm Og de jarieiro de 1991 170° da Independencia e 103° da Republica. 

FERNANDO COLLOR 
Jarbas Passarinho 

(Diario Oficial da Uniao - 9-01-91/28-01-91) 

CONSTITU ICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DE 
1988 (Excertos) 

LEIS E DECRETOS-LEIS 

DECRETO-LEI N° 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937 
Organiza a protecao do patrimonio histOrico e artistico nacional. 
DECRETO-LEI N° 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 
Codigo Penal / Dos crimes contra o patrimonio. 
DECRETO-LEI N° 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941 
Dispoe sobre desapropriacaes por utilidade pUblica. 
LEI N° 5.433, DE 8 DE MAIO DE 1968 
Regula a microfilmagem de documentos oficiais e da outras providencias. 
LEI N° 5.471 DE 9 DE JULHO DE 1968 
Dispoe sobre a exportacao de Livros antigos e conjuntos bibliograficos brasileiros. 
LET N° 7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983 
Dispoe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras providencias. 
LEI N° 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985 
Disciplina a Nab civil publica de responsabilidade por danos causados ao meio- 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estetico, histOrico, turistico 
e paisagistico (vetado) e cid outras providencias. 
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N" 8,159.  DE 08 DE JANIIIM DE 1991  
DispOe sobre a politica nacional de arquivos publicos e privados e (IA outras 
providencias. 
LEI N° 9.051, DE 18 DE MAIO DE 1995 
Dispoe sobre a expedic5.0 de certidOes para a defesa de direitos e esclarecimentos de 
situacoes. 
LEI N° 9.507, DE 12 DE NOVEMBR( DE 1997 
Regula o dircito de acesso a informacOes e disciplina 0 rite processual do habeas data. 

DECRETOS 
DECRETO N° 1.173, DE 29 DE JUN DE 1994 
Dispbe sobre a eompetencia, organizacao e funcionamento do Conselho Nacional de 
Arquivos (CONARQ) e do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) e da outras 
providencias. (Revogado pet() Decreto ri° 4.073 de 03 de janeiro de 2002) 
DECRETO N° 1.461, DE 25 DE ARIL DE 1995 
Altera cis arts, 3° e 7° do Decreto n° 1.173, de 29 de junho de 1994, que dispoe sobre a 
competencia, organizacao e funcionamento do Conselho Nacional de Arquivos 
(CONARQ) e do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). (Revogado pelo Decreto no 
4.073 de 03 de janeiro de 2002) 
DECRETO N° 1799, DE 30 DE JANEIRO DE 1996 
Regulamenta a Lei n° 5433, de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem de 
doeumentos oficiais, e de, outras providencias. 
DECRETO N° 2.134, DE 24 DE JANEIRO DE 1997 
Regulamenta o art. 23 da Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispoe sobre a 
categoria dos docurnentos publicos sigilosos e o acesso a eles, e cid outras providencias. 
(Revogado pelo Decreto n° 4.553 de 27 de dezembro de 2002) 
DECRETO N° 2.182, DE 20 DE MARCO DE 1997 
Estabelece normas para a transfererkcia e o recolhimento de acervos arquivisticos 
publicos federais para o Arquivo Nacional. (Revogado pelo Decreto n° 4.073 de 03 de 
janeiro de 2002) 
DECRETO N° 2.910, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998 
Estabelece normas para a salvaguarda de docurnentos, materiais, areas, comunicacoes e 
sistemas de informacao de natureza sigilosa, e (la outras providencias. (Revogado pelo 
Decreto n° 4.553 de 27 de dezembro de 2002) 
DECRETO NI' 2.942, DE 18 DE JANEIRO DE 1999 
Regulamenta os arts. 7', 11 a 16 da Lei n° 8159, de 8 de Janeiro de 1991, que dispOe 
sobre a politica nacional de arquivos pUblicos e privados e cid outras providencias. 
(Revogado pelo Decreto n° 4.073 de 03 de janeiro de 2002) 
DECRETO N° 2.954, DE 29 DE JANEIRO DE 1999 
Estabelece regras para a redacdo de atos normativos de competencia dos argaos do Roder 
Executivo. (Revogado polo Decreto n° 4.176, de 28 de marco de 2002) (SO Referincia) 
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DECRETO N° 3.294. DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999 
Institui o Programa Sociedade da Informacao e dd outras providencias. 

DECRETO N° 3.714, DE 3 DE JANEIRO DE 2001 
Dispoe sobre a remessa por meio cletrenieo de docurnentos a que se refere o art. 57-A do 
Decreto n° 2.954, de 29 de janeiro de 1999, e da outras providencias. 
DECRETO N° 3.779, DE 23 DE MARCO DE 2001 
Acresee dispositivo ao art. lo do Decreto n° 3.714, de 3 de Janeiro de 2001, que disptie 
sobre a remessa por meio eletronico de documentos. 
DECRETO N° 4.073, DE 3 DE JANEIRO DE 2002 
Regulamenta a Lei no 8.159, de 8 de Janeiro de 1991, que dispoe sobre a politica 
Nacional de arquivos pablicos e privados. 

PORTARIAS 
PORTARIA N° 58 Do MINISTERIO 	DA JUSTIcA, DE 20 DE JUNHO DE 1996 
Regulamenta o registro e a fisealizacao do exercicio da atividade de microfilmagem de 
documentos, em conformidade corn o paragrafo unico do art. 15 do Decreto n° 1.799, de 
30/01/1996. (Revogada pela Portaria n° 17, do Ministerio da Justica, de 30 marco de 
2001) 
PORTARIA N° 17, DO MIN1STERIO DA JUSTIcA DE 30 DE MARCO DE 2001 
[Regulamenta o registro e a fiscalizacao do exerticio da atividade de microfilmagem de 
documentos, em conformidade corn o paragrafo imico do art. 15 do Decreto n° 1.799, de 
30101/19961 
PORTARIA N° 5, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2002 - CASA CIVIL 
Aprova o Regiment° Intern° do Conselho Nacional de Arquivos CONARQ. 

RESOLUcoES DO CONARQ 
RESOLKAO N° 1, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995 
DispOe sobre a necessidade da adocao de pianos e/ou cOdigos de elassifleack de 
documentos nos arquivos correntes, que considerem a natures dos assuritos resultantes 
de suas atividades e funcOes. 
RESOLINAO N° 2, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995 
Dispeie sobre as niedidas a serer observadas na transferencia ou no recolhimento de 
acervos documentais para instituicoes arquivisticas publicas. 
RESOLKAO Nip 3, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 
Disc& sobre o Programa de Assistencia Tecnica do Conselho Nacional de Arquivos 
(CONARQ). 
RESOLUcA0 N° 4, DE 28 DE MARCO DE 1996 
Dispoe sobre o Codigo de Classificacilo de Documentos de Arquivo para a 
AdministracCio 	Atividades-Mein, a ser adotado como modelo para os arquivos 
correntes dos &gabs e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SMR), 
e aprova os prazos de guarda e a destinacao de documentos estabelecidos na 'a /a 
&aka de Temporalidade e Destinactio de Documenios de Arquivo Relativos as 
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Atividades-Meio da AdministraceioUm. (Revogada pela Resolucao n° 14, de 24 de 
outubro de 2001) 
RESOLLic AO N° 5, DE 30 DE SETEMI3R0 DE 1996 
Dispoe sobre a publicacao de cditais para Arnim.* de documentos nos Diarios Oficiais 
da tiniao, Distrito Federal, I.stados e Municipios. 
RESOLKAO N° 6, DE 15 DE MAIO DE 1997 
Dispoe sobre diretrizes quarto a terceirizacito de servicos arquivisticos publicos. 
R I SOLL.JcA.0 N° 7, DE 20 DE MAIO DE 1997 
Dispbe sobre os procedimentos para a eliminaca° de documentos no ambito dos orgaos e 
entidades integrantes do Poder Public°. 
RESOLKAO N° 8, DE 20 DEMAIO DE 1997 
Atualiza o Codigo de Classilicacelo de Documenios de Arquivo para c Administracho 
Pablica: Atividades-Meio e a Tabela Bcisica de Temporalidade e Destinacdo de 
Documentos de Arquivo Relativos s Atividades-Meio da Administracc70 Pliblica, 
aprovados pela ResolucAo n°4 do CONARQ. (Revogada pela Resolucao n° 14, de 24 de 
outubro de 2001 
R_ESOLKAO IV' 9, DE 1 DE JULHO DE 1997 
Dispoe sobre o regiment° intern o do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). 
(Substituida pela Portaria n° 05, da Casa Civil da Presidencia da Republica, de 7 de 
fevereiro de 2002) 
RESOLKAO N° 10, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1999 
Dispae sobre a adocao de simbolos ISO nas sinaleticas a serem utilizadas no process° de 
microflimagem de documentos arquivisticos. 
RESOLKAO N° 11, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999 
Dispoe sobre os arquivos pablicos que integram o acervo das agencias reguladoras, das 
empresas em process° de desestatizacao, das empresas desestatizadas, das 
concessionarias, permissionarias e autorizatarias de servicos publicos, e das pessoas 
juridicas de direito privado. 
RESOLUc AO N° 12, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999 
DispOe sobre os procedirnentos relativos declaracao de interesse pUblico e social de 
arquivos privados de pessoas fisicas ou juridicas que contenham documentos relevances 
para a historia, a cultura e o desenvolvimento nacional. 
RESOLLIcA0 ND 13, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2001 

sobre a implantacAo de uma politica municipal de arquivos, sobre a construcao de 
arquivos e de websites de instituicoes arquivisticas. 
RESOLUcA0 N° 14, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001 
Aprova a versa° revisada e ampliada da Resolucdo no 4, de 28 de marco de 1996, que 
dispeie sobre o Codigo de Classificacdo de Documentos de Arquivo para a Administracao 
Publica: Atividades-Meio, a ser adotado como model° para os arquivos correntes dos 
orgaos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), e Os prazos de 
guarda e a destinac5o de documentos estabelecidos na Tabela Basica de Temporalidade e 
Destinacao de Documentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Administrac5o 
PUblica. 
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RESOLINAO NI' 15, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2002 
[Revoga a Resolucao n° 09, de 1 de julho de 1997, do CONARQ, substituida pela 
Portaria n° 05, da Casa Civil da Presidencia da Republica, de 7 de fevereiro de 2002, que 
dispOe sobre o regimento interno do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)J. 
INSTRUCOES NORMATIVAS 
INSTRKAO NORMATIVA N° I DO ARQUIVO NACIONAL, DE 18 DE ABRIL DE 
1997 
Estabelece os procedimentos para entrada de acervos arquivisticos no Arquivo Nacional. 
SISTEMAS DE ARQUIVOS (Atos Constitutivos) 
Sistenia de Arquivos da Camara dos Deputados — S1ARQ — CD. Ato da Mesa n° 15, de 
18 de main de 1999 (Congresso Nacional). (SO Referencia). 

Lei Estadual n° 10.846, 19 de agosto de 1996 
Lei Estadual n° 11.598, 05 de abril de 2001; 
Decreto n° 36.960, de 18 de outubro de 1996; 
Decreto n° 42.219, de 16 de abril de 2003. 


