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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é parte da avaliação da disciplina de Diplomática, tem como 

objetivo elaborar a Análise Diplomática e Tipologia Documental feita em um documento 

escolhido pela aluna, um Alvará de Licença de Sandra Ely Oda, em posse do Arquivo 

Histórico da Prefeitura Municipal do Rio Grande, o qual serve de autorização para o 

desempenho de atividades do titular, proprietário da empresa ou estabelecimento. A 

Secretaria da Fazenda do município rege normas conforme o Plano Diretor, para a 

concessão de alvarás, por exemplo, o tipo de atividade e se o espaço físico é apropriado 

para tal atividade, seguindo após a união dos documentos necessários para a devida 

autorização expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande. 

 

  



 

2 DOCUMENTO 

 

O documento está em forma de Xerox, pois não foi permitida a retirada do local 

para fazer a digitalização.  

 

  



 

3 ANÁLISE DIPLOMÁTICA E TIPOLÓGICA 

 

3.2 Espécie: Alvará 

3.3 Definições da espécie: Certificado, licença ou autorização dada por autoridade 

competente de direitos ou para realização de atos ou eventos, com validade de um ano 

ou provisão especial para qual o juiz autoriza, aprova ou confirma certo ato, estado ou 

direito. 

3.4 Suporte: Papel 

3.5 Gênero: Textual e logotipo do brasão do município do Rio Grande, produzido em meio 

digital e impresso. 

3.6 Formato: Folha avulsa 

3.7 Dimensões: 12,5 cm de largura X 20,0 cm de altura 

3.8 Forma: Original 

3.9 Pessoas Interagentes:  

„ 3.9 1 Autor: Secretaria Municipal da Fazenda 

3.9 2 Destinatário: Sandra Ely Oda 

3.9 3 Escritor: Chefe da Divisão de Rendas Diversas 

3.10 Oficina Produtora: Prefeitura Municipal do Rio Grande – Secretaria Municipal da 

Fazenda – Unidade de Rendas Diversas 

3.11 Ação que originou o documento: Pedido de inscrição de registro no cadastro de 

contribuintes da fazenda municipal, para obter alvará de licença de funcionamento de 

estabelecimento comercial. 

3.12 Tipo documental: Alvará de Licença 

3.13 Legislação relacionada: Decreto nº 268 de 12 de julho de 1972, Lei consolidada nº 

1799-A de 31 de dezembro de 1966. 

3.14 Trâmite do documento: o Alvará de licença se dá conforme feitos todos os trâmites 

legais assim dispostos: formulário preenchido denominado Pedido de Inscrição ou de 

Alteração de Registro no Cadastro de Contribuintes da Fazenda Municipal , entrada deste 

formulário no protocolo da Secretaria Municipal da Fazenda, se junta as cópias 

autenticadas dos documentos exigidos, Cartão de Inscrição de CNPJ, Identidade e CPF, 

comprovante de residência, Declaração de Enquadramento/Desenquadramento 

ME/MPR/EPP do Departamento da Receita Pública Estadual, formulário de Requerimento 



 

de Empresário da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Comunicação de 

Enquadramento de Microempresa da Junta Comercial do Rio Grande do Sul,  

Comprovante de Protocolo da Assessoria de Atividade Técnica da SJS – Brigada Militar – 

CRBS 3º GCI – Rio Grande. Expede-se o Alvará pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

3.15 Categoria Documental: De correspondência 

3.16 Conteúdo: Alvará de Licença, com especificação do número da Inscrição Municipal 

430800-0, o nome ou razão social do titular da empresa – Sandra Ely Oda, o endereço do 

estabelecimento – Rua Lisboa,125B - a área total de 20 m2, o início das atividades – 

16/11/2003, a atividade – Bar e Restaurante, as observações e as assinaturas dos 

respectivos chefe da divisão de rendas diversas e do diretor da unidade de rendas. 

3.17 Prazos: Documento Corrente - Constante nas observações: perderá a validade 

quando se modificarem quaisquer dos elementos essenciais nele inscritos. Este tipo de 

documento é do tipo corrente sem prazos, apenas se o proprietário decidir à baixa ou a 

extinção do estabelecimento entrará com um processo junto a Prefeitura Municipal 

solicitando. Documento em posse do Arquivo Histórico da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande, mas não é considerado de cunho permanente, apenas foi dada baixa no referido 

Alvará por término das atividades e passará pelo processo de descarte conforme a 

legislação vigente. 

3.18 Sinais de validação: Papel timbrado com brasão da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande, Número de inscrição Municipal, nome do titular ou razão social, endereço, área, 

início das atividades, atividade, observações, data e assinaturas das respectivas pessoas 

autorizadas para a validação do documento. 

3.19 Fundo:Prefeitura Municipal do Rio Grande – Arquivo Histórico. Apenas de caráter 

provisório, pois será eliminado como mencionado no item 3.17. 

3.20 Sub - fundo: Empresário Individual – Pessoa Jurídica CNPJ nº 05.999.127/0001-80 

Titular do cadastro nacional de pessoa jurídica – Sandra Ely Oda 

3.21 Partição Analítica do documento: especificado na cópia do documento. 

 

  



 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

O referido documento é original e autêntico diplomaticamente, pois assegura sua 

autenticidade ao longo do tempo seguindo as orientações no campo das observações do 

referido Alvará de Licença. O termo Alvará significa “documento que uma autoridade 

passa em favor de alguém, certificando, autorizando ou aprovando algum ato, estado ou 

direito” (FERREIRA, 1986), por esta definição acredito que a ação que originou o 

documento corresponde à definição da espécie documental e sua função correspondente, 

assim como cita a autora Hloisa Liberalli Bellotto em seu livro intitulado “Como Fazer 

Análise Diplomática e Análise Tipológica de Documento de Arquivo”: 

 

(...) Portanto, é a espécie que identifica o veículo que serviu como base jurídica ou 

consensualmente válida para que o conteúdo do documento, correto em sua 

estrutura semântica, se tornasse legítimo/fidedigno/credível. Ciente desses 

conhecimentos poderá o arquivista ter um desempenho muito mais eficaz em suas 

tarefas de organização dos documentos e de disseminação da informação (...) 

(BELLOTTO, Heloisa, 2002, p. 27) 

 

Em relação ao trâmite do documento, é a base jurídica que também define as 

fases e os documentos necessários para a sua produção, em se tratando de Micro 

Empresário onde não há a necessidade de certidões e liberações de grandes proporções 

como uma empresa de grande porte necessita. 

A importância deste documento para a instituição é a segurança jurídica em que 

se baseia, pois através desta o estabelecimento cumpriu todas as normas exigidas para o 

início das atividades, estará livre de multas e invalidações, tanto para o proprietário 

quanto para os freqüentadores ou clientes do estabelecimento, quando há riscos, 

dependendo do tipo de atividade. 
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