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RESUMO 

 

O serviço prestado pelo Arquivo Público e Histórico do Rio Grande é extremamente 
importante para a população em geral, pois seu acervo conta com documentos de 
diversas transições políticas que a cidade já passou. Sendo assim, a partir de um 
levantamento bibliográfico, documental e utilizando os recursos de observação 
direta, a realização deste trabalho tem por objetivo definir os procedimentos para 
uma gestão de documentos adequada, tendo em vista a massa documental 
acumulada pela administração pública municipal no Arquivo Público e Histórico.  
 
 
Palavras-Chaves: Arquivo Público e Histórico. Gestão de documentos. Massa 
documental acumulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

The service provided by the Rio Grande Public and Historical Archive is extremely 
important for the population in general since its collection has documents of various 
political transitions that the city has already passed. Thus, based on a bibliographical, 
documentary and using the direct observation resources, the purpose of this work is 
to define the procedures for an adequate document management, due to the 
documentary mass accumulated by the municipal public administration in the Public 
and Historical Archive. 
 
 
Keywords: Public and Historical Archives. Document management. Mass 
accumulated documentary. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho justifica-se pela importância da Gestão de documentos 

acumulados no Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande (APHMRG). 

Sendo assim, é necessário compreender como a gestão documental poderia 

favorecer a preservação e o acesso aos documentos do Arquivo acumulados 

durante anos, gerando uma imensa massa documental. 

A realização desta pesquisa motiva-se pelo fato do Arquivo Público e 

Histórico da Cidade contar com documentos de diversas transições políticas que a 

cidade já passou. São diversas as espécies e tipos documentais de valores 

significativos não só para a comunidade Riograndina, mas também para a sociedade 

brasileira. Essa importância fica evidente na frequente visitação de pesquisadores 

para adquirir informações, por exemplo, sobre o Clube Caixeiral de Rio Grande, 

Imigrantes entre outros assuntos referentes à história da cidade. Sendo assim, pode-

se dizer que a documentação contida no Arquivo Público e Histórico da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande é a representação do avanço da cidade do Rio Grande.  

Além disso, os Arquivos Públicos são instituições essenciais para a guarda do 

patrimônio documental de uma nação. Em 16 de junho de 2008 entrou em vigor a 

resolução nº 27 que dispõe sobre “o dever do Poder Público, no âmbito dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, de criar e manter Arquivos Públicos” (2008, 

p.01). São nestas instituições que pesquisadores resgatam a memória de uma 

determinada população, extremamente importante os Arquivos Públicos devem ser 

valorizados, priorizados para que possam sempre disponibilizar ao público um local 

rico em informações. 

A Lei de Arquivos nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, estabelece  que a Gestão 

Documental é tarefa das primeiras duas idades dos documentos, e o Arquivo em 

questão é denominado Público e Histórico, pois é responsável pela documentação 

de caráter permanente da Cidade. Aqui, é importante lembrar que a entidade 

mantenedora da documentação, acumulou por dezenas de anos documentos sem 

passar pelos processos arquivísticos necessários. Sendo assim, a gestão de 

documentos torna-se imperativa para que somente a documentação de caráter 

permanente seja salvaguardada pela Instituição. 

O objetivo deste trabalho é definir os procedimentos para uma gestão de 

documentos adequada, assim como identificar o melhor método para a avaliação da 
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documentação acumulada, estabelecer critérios para a classificação dos 

documentos de caráter permanente assim como apresentar os procedimentos 

corretos para a eliminação de documentos, conforme estabelecido na Tabela de 

Temporalidade. 

Este trabalho será dividido em seis capítulos, onde na sequencia deste 

capítulo introdutório será apresentado o Referencial Teórico desta pesquisa. Em 

seguido será abordada as Conceituações Arquivísticas. O capítulo seguinte irá tratar 

da Instituição pesquisada, intitulado como Conhecendo as raízes do Arquivo Público 

e Histórico do Rio Grande, dando continuidade ao trabalho o capítulo Estabelecendo 

estratégias para massa documental acumulada. Enfim, serão apresentadas e as 

considerações finais. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A presente pesquisa foi estruturada com três capítulos principais. 

 O capítulo 3 trata da Conceituação Arquivística, para a elaboração do mesmo 

foi utilizado um estudo bibliográfico dos autores mais atuantes na Arquivologia, como 

Heloisa Liberalli Bellotto e Marilena Leite Paes. Além disso, o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivistica e a legislação que trata da área também serão bastante 

utilizados nesta etapa do trabalho. 

 No desenvolvimento do capítulo 4 que aborda o conhecimento do Arquivo 

Público e Histórico do Rio Grande, será embasado nas legislações municipais que 

tratam da instituição. 

 E por fim, o capítulo 5 trata do estabelecimento de estratégias para a correta 

gestão documental, nesta etapa da pesquisa serão utilizadas principalmente as 

regulamentações que tratam do assunto. 
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3 - CONCEITUAÇÕES ARQUIVÍSTICAS 

 

Para uma melhor compreensão da pesquisa, é necessário um conhecimento 

mais profundo, no que se refere à Arquivística em geral, que será abordada neste 

capítulo. 

 

3.1 - Conceitos básicos da Arquivologia 

 

Tendo em vista que o objeto de estudo desta pesquisa é o Arquivo Público e 

Histórico Municipal do Rio Grande (APHMRG), cabe saber que o arquivo pode ser 

definido como “Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte” (DBTA, 2005, p.27). Paes define 

arquivo como: 

  

a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados 
por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e preservados 
para a consecução de seus objetivos, visando a utilização que poderão 
oferecer no futuro (PAES, 2004, p. 16). 

  

O arquivo também pode ser definido como a “Instituição ou serviço que tem 

por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a 

documentos” (DBTA, 2005, p.27). Dessa maneira, percebe-se que o termo arquivo 

pode ser aplicado tanto no sentido de documento independente do suporte, como 

para denominar o local onde certa documentação fica armazenada. 

Em se tradando de um Arquivo Público e Histórico é fundamental conhecer a 

teoria das três idades ou o ciclo vital dos documentos, que são as fases ou ciclos de 

evolução pelos quais os arquivos passam. Assim temos o arquivo corrente, arquivo 

intermediário e o arquivo permanente como sendo as três idades dos documentos. 

O arquivo corrente, também chamado de primeira idade é definido por Paes 

(2004, p 24) como o “conjunto de documentos em curso ou de uso frequente” 

podendo ser denominado também de “arquivo de movimento”. Já Bellotto (2006, p. 

23) define o mesmo naqueles os “quais se abrigam os documentos durante seu uso 

funcional, administrativo, jurídico; sua tramitação legal; sua utilização ligada às 

razões pelas quais foram criados”. Além disso, podem ser caracterizados pelos 
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documentos que estão em sua fase de tramitação ou ainda arquivados, contudo são 

consultados com frequência, armazenados no local onde foram produzidos.  

O arquivo intermediário ou de segunda idade segundo Bellotto (2006, p.24) se 

constitui na fase “em que os papéis já ultrapassaram seu prazo de validade jurídico-

administrativo, mas ainda podem ser utilizados pelo produtor”. A autora ainda 

salienta que  

é nessa fase que os documentos são submetidos ás tabelas de 
temporalidade, que determinam seus prazos de vigências e de vida, 
segundo as respectivas tipologia e função. Redigidas pelas comissões de 
avaliação, nas quais os arquivistas contam com a assessoria de 
administradores, juristas e historiadores, tais tabelas baseiam-se na 
legislação em geral, nas normas internas do órgão e, sobretudo, na própria 
finalidade dos documentos em questão” (BELLOTTO, 2006, p.24) 
 

 

Dessa forma, ainda temos a Marilena Leite Paes que define o arquivo 

intermediário como sendo o “conjunto de documentos procedentes dos arquivos 

correntes, que aguardam destinação final”. 

E por fim, os arquivos permanentes que também são chamados de terceira 

idade dos documentos. É nessa fase que os documentos oriundos dos arquivos 

intermediários passam a possuir valor histórico, informativo ou probatório. Paes 

(2004, p.24) define esta como o “conjunto de documentos que são preservados, 

respeitada a destinação estabelecida, em decorrência de seu valor probatório e 

informativo”.  

Então são os documentos de valor permanente aqueles que serão 

salvaguardados no APHMRG depois de terem passado pelo pelas duas primeiras 

idades dos documentos. A fim de caracterizar as atribuições do APHMRG é 

importante definir Arquivo Público que o art. 15 do Decreto nº 4073 de 3 de janeiro 

de 2002 estabelece que:  

 

Art. 15.  São arquivos públicos os conjuntos de documentos: 
I - produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas federais, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais, em decorrência de suas funções 
administrativas, legislativas e judiciárias; 
II - produzidos e recebidos por agentes do Poder Público, no exercício de 
seu cargo ou função ou deles decorrente; 
III - produzidos e recebidos pelas empresas públicas e pelas sociedades de 
economia mista; 
IV - produzidos e recebidos pelas Organizações Sociais, definidas como tal 
pela Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, e pelo Serviço Social Autônomo 
Associação das Pioneiras Sociais, instituído pela Lei no 8.246, de 22 de 
outubro de 1991. 
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Já o Arquivo Público Municipal é definido pelo Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (DBTA) como o Arquivo “mantido pela administração 

municipal, identificado como o principal agente da política arquivística nesse âmbito.” 

(DBTA, 2005, p.33). Enquanto que o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

como sendo a “instituição responsável pelos conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgão públicos municipais” e ainda acrescenta que é o 

arquivo responsável por “formular e implementar a política municipal de arquivos” 

(CONARQ, 2014, p.20). 

Além disso, arquivo permanente é conforme o DBTA o “Arquivo responsável 

pelo Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu 

valor. Também chamado arquivo histórico.” (DBTA, 2005, p.34). Logo o Arquivo 

Público e Histórico da cidade do Rio Grande foi assim recentemente denominado a 

fim de agir institucionalmente na politica municipal de arquivos e manter a guarda 

definitiva da documentação histórica da cidade. 

Um dos processos fundamentais arquivísticos é a avaliação de documentos, 

pois é ela que define quais documentos serão preservados para fins administrativos 

ou de pesquisa e quais serão eliminados. Paes conceitua avaliação como sendo o 

“Processo de analise da documentação de arquivos, visando a estabelecer a sua 

destinação, de acordo com os seus valores probatórios e informativos” (PAES, 2004, 

p. 25). Já para o DBTA é na etapa da avaliação “que estabelece os prazos de 

guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos” (DBTA, 

2005, p.41). Neste processo, vale destacar as chamadas comissões de avaliação de 

documentos que são responsáveis pela elaboração da tabela de temporalidade e 

plano de classificação da Instituição que são os instrumentos resultantes do 

processo de avaliação de documentos. 

O Decreto nº 4073 de 3 de janeiro de 2002, em seu capítulo IV, estabelece 

que  

 

Art. 18. Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será 
constituída comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a 
responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e 
seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de 
atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda 
permanente e a eliminação dos destituídos de valor. 
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Assim, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivistica define Comissão 

de avaliação e destinação como sendo o “Grupo multidisciplinar encarregado da 

avaliação de documentos de um arquivo a responsável pela elaboração de tabela de 

temporalidade” (DBTA, 2005, p.53). 

 A Cartilha de Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais 

(CDAPM) do Conselho Nacional de Arquivos aponta o plano de classificação e a 

tabela de temporalidade e destinação de documentos como sendo “ferramentas 

essenciais do programa de gestão de documentos” (CONARQ, 2014, p.69). Além 

disso, a cartilha define a tabela de temporalidade como sendo o “instrumento 

arquivístico resultante do processo de avaliação que tem por objetivo definir prazos 

de guarda e destinação de documentos” (CONARQ, 2014, p.70). 

Já o plano de classificação é considerado pelo Manual de Gestão de 

Protocolo do Estado do Rio de Janeiro elaborado pelo Arquivo Público do Estado do 

Rio de Janeiro (APERJ) como sendo “um instrumento de trabalho utilizado para 

classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão no 

exercício de suas funções e atividades”. E pelo DBTA como o  

 

Esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com 
métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das 
estruturas e funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela 
produzido. (DBTA, 2005, p.132) 

  

Neste sentido, outro procedimento de extrema relevância para uma Instituição 

arquivística é a classificação, que o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivistica 

define como sendo a 

 

1 Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com 
um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. 
2 Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria 
de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos.  
3 Atribuição a documentos, ou às informações neles contidas, de graus de 
sigilo, conforme legislação específica. Também chamada classificação de 
segurança. (DBTA, 2005, p.49) 

 
 A classificação de documentos pode ser simplificadamente definida como a 

organização física do documento. Enquanto a APERJ em seu Manual de Gestão de 

Documentos considera a classificação como sendo 
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a espinha dorsal da gestão de documentos, que consiste em estabelecer a 
imagem do contexto onde são produzidos os documentos. Significa separar, 
diferenciar, distinguir ou dividir um conjunto de elementos da mesma 
composição (órgão produtor, competências, funções, atividades) em classes 
e subclasses documentais que se articulam formando o fundo de arquivo. 
(APERJ, 2012, p.14) 

 

Outra atividade primordial arquivística é a eliminação de documentos que o 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define como a “Destruição de 

documentos que, na avaliação, foram considerados sem valor permanente” (DBTA, 

2005, p.41). Além disso, o Manual de Gestão de Documentos do APERJ acrescenta 

que 

 

A eliminação de documentos consiste na destruição dos documentos que já 
cumpriram prazo de guarda e não possuem valor secundário. O objetivo da 
eliminação é evitar o acúmulo desnecessário de documentos em depósitos, 
diminuindo os gastos com recursos humanos e materiais. A eliminação é 
resultado da avaliação documental e deve ter como base a Tabela de 
Temporalidade de Documentos em vigor. (APERJ, 2012, p.26) 

 

Logo, fica evidente que a eliminação de documentos os quais já tenham 

encerrado o seu prazo de vigência e que não possuem valor permanente é 

fundamental para a otimização do espaço físico do Arquivo e para a melhor 

preservação dos documentos históricos.  

 

3.2 – Conceitos pertinentes em instituições mantenedoras de documentos 

arquivístivos 

 

Muitas terminologias são utilizadas nas atividades de um arquivo, assim 

relembrar o conceito de Arquivo Público, que a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 

também chamada de Lei Nacional de Arquivos ou somente Lei de Arquivos, define 

em seu art. 7 como sendo “ conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no 

exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do 

Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, 

legislativas e judiciárias”, faz se necessário na compreensão de outro termo o 

Arquivo Privado que a Lei de Arquivos define, no seu art. 11, como sendo “os 

conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, 

em decorrência de suas atividades”. Além disso, a mesma lei acrescenta que os 
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Arquivos Privados podem ser reconhecidos como de interesse público e ainda social 

por determinação do poder público. 

 O termo fundo é bastante utilizado na literatura arquivista, conceituado por 

Bellotto como o  

 

“conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados por determinada 
entidade pública ou privada, pessoa ou família, no exercício de suas 
funções e atividades, guardando entre si relações orgânicas, e que são 
preservados ou testemunho legal e/ou cultural” (BELLOTTO, 2006, p.128).   

 

Heloisa Liberalli Bellotto traz ainda em sua obra algumas das definições 

clássicas de fundo. Sendo assim, o Manual francês de arquivística, conforme citação 

de Bellotto aponta que “Fundo de arquivo é o conjunto de documentos de toda a 

natureza que qualquer corpo administrativo, qualquer pessoa física ou jurídica tenha 

reunido, automática e organicamente, em razão de suas funções ou de sua 

atividade.” (DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, 1970, p.23, apud, 

BELLOTO, 2006, p128). 

Já conforme o Manual holandês da Associação dos Arquivistas, através do 

que Bellotto cita que o 

 

Arquivo (fundo) é o conjunto de documentos escritos, desenho e material 
impresso, recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão 
administrativo ou por um de seus funcionários, na medida em que tais 
documentos se destinem a permanecer na custódia desse órgão ou 
funcionário. (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1960, p.9, 
apud, BELLOTO, 2006, p128). 

 

Dessa forma, pode se perceber que o conceito de fundo é equiparado ao que 

chamamos de arquivo. Assim, conforme as definições contidas no DBTA pode se 

afirmar que o fundo será aberto, quando a ele pode ser acrescentado documentos, 

devido ao fato da unidade produtora ainda desempenhar suas atividades. Logo o 

fundo fechado é aquele que não receberá mais documento, pois as atividades 

desenvolvidas pelo órgão produtor já foram encerradas.  

A primeira divisão do fundo é segundo Bellotto denominado grupo ou seção 

que corresponde “a documentação emanada dos órgãos da segunda escala 

hierárquica administrativa” (BELLOTTO, 2006, p.148). Essa divisão pode ser 

chamada também de sub fundo. Além disso, o DBTA considera como sendo a 

“Subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma primeira fração lógica do 
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fundo, em fundo geral reunindo documentos produzidos e acumulados por 

unidade(s) administrativa(s) com competências específicas” (DBTA, 2006, p.151). 

Logo, cabe saber que arranjo, segundo Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística, a “Sequência de operações intelectuais e físicas que visam à 

organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano ou 

quadro previamente estabelecido” (DBTA, 2006, p. 37). O quadro de arranjo é um 

“Esquema estabelecido para o arranjo dos documentos de um arquivo, a partir do 

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

acervo” (DBTA, 2006, p.141). A terminologia arranjo é utilizada geralmente em 

arquivos permanentes.  

Os grupos ou seções, por sua vez, podem ser subdivididos em subgrupo ou 

subseções. Outro nível do fundo é a chamada serie documental que Bernardes 

define como o “Conjunto de documentos resultante do exercício da mesma função 

ou atividade, documentos estes que têm idêntico modo de produção, tramitação e 

resolução” (BERNARDES, 1998, p.19). Neste sentido, Bellotto aponta que “Se, para 

a fixação do fundo, do grupo ou seção e do subgrupo ou subseção, o fundamental é 

o órgão produtor (o “autor”), para a série ou subsérie, o que vigora são a função e o 

tipo documental” (BELLOTO, 2006, P. 152).   

Neste sentido, Bellotto afirma que  

 

“em arquivos permanentes, dada a característica que assume a 
necessidade de se conhecer intrínseca e extrinsecamente a unidade 
documental (suporte e informação) dos arquivos, justamente para que ela 
não seja confundida com outras estruturas e formas documentárias próprias 
de outras áreas que não os arquivos, convém hoje que os arquivistas se 
aproximem dos estudos de gênese documental Os estudos de diplomática e 
tipologia levam a entender o documento desde o seu nascedouro, a 
compreender o porquê e o como ele é estruturado no momento de sua 
produção.” (BELLOTTO, 2006, p.45) 

  

 Assim a diplomática trata da estrutura formal do documento, o documento 

diplomático é definido por Bellotto como sendo “o registro legitimado do ato 

administrativo ou jurídico” (BELLOTTO, 2006, p.51). Além disso, a autora acrescenta 

que “a representação documental desse ato é a espécie, em primeiro lugar, e a 

seguir, o tipo documental” (BELLOTTO, 2006, p.51). Logo, o DBTA define espécie 

documental como a “Divisão de gênero documental que reúne tipos documentais por 

seu formato. São exemplos de espécies documentais ata, carta, decreto, disco, 

filme, folheto, fotografia, memorando, ofício, planta, relatório” (DBTA, 2006, p.85). 
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O gênero documental por sua vez é segundo o DBTA a 

 

Reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres 
essenciais, particularmente o suporte e formato que exigem processamento 
técnico específico e, por vezes, mediação técnica para acesso, como 
documentos audiovisuais, documentos bibliográficos, documentos 
cartográficos, documentos eletrônicos, documentos filmográficos, 
documentos iconográficos, documentos micrográficos, documentos textuais 
(DBTA, 2006, p.99). 

 

Já a tipologia documental é explicada pelo APERJ como sendo 

 

o conjunto dos tipos documentais; configuração que assume a espécie 
documental de acordo com a atividade que ela representa. Definem as 
séries documentais. Ex: Ata de reunião de conselho, Certidão de registro de 
tempo de serviço, Projeto de Aceleração do Crescimento, Relatório de 
atividades mensais. (APERJ, 2012, p.20). 

  

Além disso, Ieda Pimenta Bernardes elenca os “os elementos característicos 

de cada documento” (BERNARDES; DELATTORRE, 2008, pg. 16), conforme 

apresentado no quadro seguir: 

 

Suporte  
Material sobre o qual as 
informações são registradas 

papel, disco magnético, fita 
magnética, filme 
de nitrato, papiro, pergaminho, 
argila 

Forma  
Estágio de preparação e 
transmissão dos 
documentos  

original, cópia, minuta, rascunho 

Formato 

Configuração física que 
assume um documento, de 
acordo com a natureza do 
suporte e o modo como foi 
confeccionado 

livro, caderno, caderneta, cartaz, 
diapositivo, 
folha, mapa, planta, rolo de filme, 
microfilme, 
gravura 

Gênero 

Configuração que assume 
um 
documento de acordo com o 
sistema de signos (com a 
linguagem) utilizado na 
comunicação de seu 
conteúdo 

Textuais: a linguagem básica é a 
palavra 
escrita – textos manuscritos, 
impressos, 
digitados, em disquete 
Audiovisuais: a linguagem básica 
é a 
associação do som e da imagem - 
filmes, 
vídeos, DVDs 
Fonográficos: a linguagem básica 
é o som - 
discos, fitas magnéticas, CDs 
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Iconográficos: a linguagem básica 
é a 
imagem – cartões postais, mapas, 
fotografias, 
gravuras, desenhos, cartões 
postais 

Espécie  

Configuração que assume 
um 
documento de acordo com a 
disposição e a natureza das 
informações nele contidas 

Relatório, ata, boletim, certidão, 
declaração, 
atestado 

Tipo  

Configuração que assume 
uma 
espécie documental de 
acordo 
com a atividade que a gerou 

Relatório de atividades, relatório de 
fiscalização, ata de reunião de 
diretoria, ata 
de licitação, boletim de ocorrência, 
certidão de 
nascimento, certidão de tempo de 
serviço, 
declaração de imposto de renda, 
atestado de 
freqüência 

Documento 
simples 

Os documentos são simples 
quando formados por um 
único 
item 

Carta, recibo, nota fiscal 

Documento 
composto 

Os documentos são 
compostos 
quando, ao longo de sua 
trajetória, acumulam vários 
documentos simples 

Prontuário médico, dossiê de 
evento, 
processo judicial, processo de 
adiantamento 

Fonte:(BERNARDES;DELATORRE,2008) 

 

 Enfim, após o conhecimento dos termos mais utilizados em um Arquivo 

Público e Municipal, no próximo capítulo será apresentado um pouco da trajetória da 

instituição arquivistica que é objeto deste estudo.  
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4 – CONHECENDO AS RAÍZES DO ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO DO RIO 

GRANDE 

 

 Para que se compreenda o Arquivo pesquisado, é necessário conhecer suas 

raízes. Este capítulo apresentará um breve histórico da cidade do Rio Grande e da 

Prefeitura Municipal, bem como a trajetória do Arquivo Público e Histórico do Rio 

Grande. 

  

4.1 – A cidade do Rio Grande em seus 280 anos 

 

 O Arquivo Público e Histórico, objeto de estudo desta pesquisa, fica 

localizado na cidade do Rio Grande, a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. 

O fundador da cidade, Brigadeiro José da Silva Paes, comandante de uma 

expedição portuguesa instituiu então no dia 19 de fevereiro de 1737 a primeira 

povoação do Rio Grande do Sul. A localização extremamente estratégica do 

povoado, banhado por um lado por uma laguna, cujo significado é o encontro da 

lagoa com o oceano, era o acesso ideal que os portugueses precisavam para 

alcançar seus objetivos de colonização.  

Em 1751, quatorze anos após sua fundação, o então povoado do Rio Grande 

de São Pedro, é elevado à condição de Vila. Alvo de disputa, durante muitas 

décadas a Cidade do Rio Grande é assim denominada em 1835. No presente ano 

Rio Grande, conhecida como a Noiva do Mar comemora seus 280 anos, com belos 

prédios e monumentos, herança da arquitetura portuguesa. 

 

4.2 – Prefeitura Municipal do Rio Grande 

 

 Após o chamado Período Imperial, onde a Câmara Municipal era à base da 

administração portuguesa na Cidade e tinha entre suas competências gerenciar as 

funções administrativas, judiciárias, fazendárias e policiais da época, houve a 

Proclamação da República em 15 de novembro 1889 e com isso a cidade do Rio 

Grande passa então a ser administrada pela Intendência Municipal, o então 

administrador era denominado Intendente, esta fase se estendeu até a Revolução 
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de 1930. Foi então na era Vargas que se instituiu o conceito de Prefeitura Municipal 

e a denominação do chefe do poder executivo de Prefeito. 

 

4.3 A Trajetória do Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande 

 

 O Arquivo Municipal do Rio Grande, responsável pela documentação de 

caráter permanente da cidade, no decorrer de sua existência sofreu algumas 

intervenções de cunho administrativo dentro do Poder Executivo do Município. 

O Decreto Lei nº 40 de 1941 é a primeira legislação do Rio Grande, localizada 

entre os documentos do Arquivo, que cita a Instituição Arquivística como parte do 

Executivo Municipal, entretanto outros registros do acervo apontam que o Arquivo 

Municipal funciona desde época muito remota. Não há, dentro dos documentos já 

identificados no acervo, uma legislação que cria, institucionalmente, o arquivo. Um 

catálogo geral do Arquivo de 1907, pode demonstrar que atividade, dentro do que 

chamamos hoje de administração pública, é muito antiga. Em 1948 a Lei Municipal 

nº 24, insere a Unidade custodiadora de documentos no Setor de Pessoal e Arquivo 

da Diretoria de Administração.  

O Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande (AHMRG) foi assim denominado 

através do Decreto nº 4729 de 05 de dezembro de 1985, que Institui o Regimento 

Interno do Centro Municipal de Cultura Inah Martensen, estabelecendo em seu 

vigésimo artigo o AHMRG como sendo um órgão do Patrimônio Histórico-Cultural. A 

Reforma Administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande (PMRG), instituída 

pela Lei nº 5205, de 09 de janeiro de 1998, novamente transfere o AHMRG para o 

setor administrativo da Prefeitura, passando agora para a Divisão de Arquivo da 

Secretaria Municipal de Administração (SMA). 

Durante várias décadas, a administração municipal acumulou milhares de 

documentos, sem passar pelas mínimas intervenções arquivísticas necessárias, 

neste sentido a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), através do 

Departamento de Biblioteconomia e História (DBH), desenvolveu um projeto de 

preservação dos acervos do Arquivo Histórico, no ano de 2007. O projeto realizou a 

higienização, a identificação de livros de registro documental, mas devido à falta de 

recursos financeiros não foi possível concluir as atividades. No ano seguinte, a 

FURG cria o Curso de Arquivologia, através de uma proposta do DBH que já 
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compreendia a necessidade do tratamento especializado em documentos 

arquivísticos. Sua instituição se deu através da Deliberação 014/2008, com a 

aprovação da proposta e projeto político pedagógico do curso. Dando início pela 

primeira vez ao processo seletivo de inverno na cidade do Rio Grande. 

Ainda no ano de 2008 a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 9923, de 

05 de maio de 2008 aprova o Regimento Interno do AHMRG, que em seu conteúdo 

destaca a subordinação do órgão a SMA, elencando atribuições das atividades 

aquivísticas a serem desenvolvidas. Uma questão importante nessa legislação está 

no capítulo V que dispõe sobre a estrutura técnica no arquivo, onde há uma divisão 

de arquivo permanente e intermediário, logo em função deste Arquivo Histórico 

possuir essa atribuição de guarda intermediária, o acúmulo documental foi 

extremamente grande, uma vez que todos os documentos foram encaminhados ao 

Arquivo. 

Em 2012 a PMRG é reestruturada pela Lei Ordinária nº 7265, onde o Arquivo 

Histórico integra a Divisão de Protocolo e Arquivo da Secretaria Municipal de Gestão 

Administrativa (SMGA). Neste mesmo ano, o Poder Executivo Municipal cria o cargo 

de Arquivista, em um processo de valorização do recém-criado curso e com a sua 

primeira turma prestes a receber o diploma de Bacharel em Arquivologia é realizada 

então a abertura do concurso público municipal para Arquivista da PMRG. 

Já no 1º semestre de 2013 começou a ocorrer à nomeação dos primeiros 

arquivistas aprovados no concurso. Os primeiros 2 profissionais foram lotados na 

SMGA, onde havia o Arquivo Geral da Secretaria e o Arquivo Histórico Municipal, 

neste sentido e com uma grande responsabilidade nas mãos foi iniciado o 

tratamento arquivístico na Prefeitura Municipal. 

Com algumas mudanças de profissionais, a partir de 2015 o AHMRG iniciou 

um processo de reestruturação física e institucional. Em 2016, em conjunto com os 

profissionais da área, é criada a Comissão de Avaliação de Documentos através do 

Decreto nº 14120 de 17 de agosto de 2016 que ainda regulamenta os procedimentos 

para a eliminação de documentos.  

No presente ano, vários acontecimentos marcaram o Arquivo Histórico. A 

criação de um meio de divulgação através de um endereço eletrônico. A Mudança 

de subordinação do Arquivo, que até então era da Secretaria Municipal de Gestão 

Administrativa e passa para Secretaria de Município de Cultura (SeCult), reforçando 

o seu caráter de patrimônio cultural, como fora antes considerado em meados dos 

http://www.arquivologia.furg.br/index.php/curso?id=177:coepe&catid=1:curso
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anos 80. Essa incorporação a SeCult se deu pela publicação do Decreto 14553 de 

10 de maio de 2017 que Aprova o Regimento Interno do APHMRG, revogando o 

Decreto de 2008 que tratava do mesmo assunto. Além disso, seguindo a Resolução 

nº 27 de 16 de junho de 2008 onde o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

discorre sobre o dever do Poder Público de criar e promover a manutenção de 

Arquivos Públicos, assim como a promoção da gestão, guarda e preservação de 

documentos caracterizados como arquivísticos, além disseminar as informações, o 

Regimento Interno já denomina o Arquivo Público e Histórico seguindo as 

orientações do CONARQ e mantendo as raízes do Arquivo. Deste modo, a 

Instituição Arquivística, além de manter o patrimônio histórico documental possui 

também a responsabilidade de elaborar as políticas públicas municipais, no que se 

refere aos arquivos.  

O APHMRG, na sua estrutura atual, tem por finalidade realizar a correta 

gestão dos documentos e proporcionar a população em geral à acessibilidade à 

informação, conforme as disposições da Lei de Acesso à Informação (LAI), instituída 

em 18 de novembro de 2011. No entanto, a equipe do Arquivo Público e Histórico, 

conta com apenas três servidores efetivos, dentre estes duas Arquivistas e dois 

estagiários do Curso de Arquivologia da FURG. Sensibilizados, com o déficit no 

quadro funcional da instituição, alunos de outros cursos superiores, como por 

exemplo, a Arqueologia, desenvolvem atividades em caráter voluntário, sendo estes 

orientados, dentro das atividades desenvolvidas, pelas Arquivistas do Arquivo.  

O Acervo da Instituição conta com documentos produzidos pela Câmara, 

Intendência e Prefeitura da cidade, obedecendo à ordem cronológica apresentada 

anteriormente no subcapítulo 2.2, estes três períodos da Administração Pública 

Municipal formam os principais fundos documentais do Arquivo. Tipologicamente 

falando, são diversos os suportes documentais armazenados pela Instituição, dentre 

eles o papel, filme, disco óptico, em formato de livros, folhas avulsas entre outros. 

Enfim, o Arquivo Público e Histórico do Rio Grande representa, através de seus 

documentos, a história não só de uma cidade, mas também da nossa nação. 
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5 - ESTABELECENDO ESTRATÉGIAS PARA A MASSA DOCUMENTAL 

ACUMULADA 

 

Após um conhecimento mais profundo, no que se refere à Arquivística em 

geral e ao Arquivo Público e Histórico do Rio Grande, este capítulo abordar 

primeiramente a Gestão Documental, o acúmulo documental, a situação do Arquivo 

Público e Histórico do Rio Grande e por fim as estratégias para a correta gestão de 

documentos acumulados.  

 

5.1 – Gestão Documental 

 

Já que o objetivo deste trabalho é destacar a importância da gestão de 

documentos acumulados no Arquivo Público e Histórico, vale frisar que a conhecida 

Lei de Arquivos nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, cujo teor, dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados, considera a gestão de documentos como 

sendo “o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimentos para guarda permanente”. 

Sendo assim, a Constituição da Republica Federativa do Brasil de 5 de 

outubro de 1988, em seu art. 216, parágrafo 2 aponta que “cabem à administração 

pública, na formada lei, a gestão de sua documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem" (art. 216, 

parágrafo 2). A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 reforça a disposição contida na 

Constituição em seu art. 1 estabelecendo que “É dever do Poder Público a gestão 

documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de 

apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de 

prova e informação”.  

Nota-se, que a Gestão Documental é, segundo a lei de arquivos, tarefa das 

primeiras duas idades dos documentos, e o Arquivo em questão é denominado 

Público e Histórico, pois é responsável pela documentação de caráter permanente 

da Cidade. Aqui, é importante relembrar que a entidade mantenedora da 

documentação, durante um determinado período, além de guardar a documentação 

histórica, tinha a caraterística de arquivo intermediário. Logo, era competência da 

instituição realizar a gestão documental, no entanto não ocorreu este procedimento 
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arquivistico o que levou ao acumulo documental existente atualmente. Sendo assim, 

a correta gestão de documentos torna-se imperativa para que somente a 

documentação de caráter permanente seja salvaguardada pela Instituição. 

Bernardes e Delatorre (2008) afirmam que  

 

Somente a elaboração de um conjunto de normas e procedimentos técnicos 
para a produção, tramitação, avaliação, uso e arquivamento de documentos 
durante todo o seu ciclo de vida (idade corrente, idade intermediária e idade 
permanente), com a definição de seus prazos de guarda e de sua 
destinação final permite o desenvolvimento e a implementação eficaz de 
sistemas informatizados de gestão de documentos e informações. 
(BERNARDES; DELATORRE, 2008, p.6) 

 

As autoras acrescentam ainda que os objetivos da gestão de documento são 

 

 Assegurar o pleno exercício da cidadania 

 Agilizar o acesso aos arquivos e às informações 

 Promover a transparência das ações administrativas 

 Garantir economia, eficiência e eficácia na administração pública ou 
privada 

 Agilizar o processo decisório 

 Incentivar o trabalho multidisciplinar e em equipe 

 Controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos 

 Racionalizar a produção dos documentos 

 Normalizar os procedimentos para avaliação, transferência, 
recolhimento, guarda e eliminação de documentos 

 Preservar o patrimônio documental considerado de guarda 
permanente (BERNARDES, DELATORRE, 2008, p.8). 

 

Neste sentido, a seguir serão estabelecidos procedimentos para a gestão 

documental do acervo. 

 

5.2 – Acúmulo Documental 

  

 Sabe-se que o registro de informação teve inicio com as primeiras 

civilizações, quando os suportes eram os mais primitivos possíveis. Atualmente, são 

inúmeros os suportes documentais existentes. Mas por muitos anos o principal 

suporte documental foi o papel, fazendo com que houvesse um grande acumulo de 

documentos pela falta de gestão documental.  

Além disso, a Arquivologia, que é definida pelo DBTA como a “Disciplina que 

estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na 

produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos. Também 
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chamada arquivística”. (DBTA, 2006, p.36), só surgiu como formação profissional em 

1960 no Arquivo Nacional com a denominação de Curso Permanente de Arquivo, 

nos moldes de curso técnico, somente quatorze anos depois foi fixado o currículo de 

graduação em Arquivologia. Neste sentido, os conceitos referentes à correta gestão 

documental, em muitos lugares, é muito recente o que contribuiu para o acumulo de 

documentos que são encontrados em certos órgãos gestores de documentação. Foi 

o que ocorreu no Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande. 

 

5.3 – Situação do Arquivo Público e Histórico do Rio Grande 

 

 Através da pesquisa documental realizada no Arquivo Municipal do Rio 

Grande, pode-se verificar que a Instituição passou por diversas fases. Durante 

muitos anos as unidades produtoras de documentos da Administração pública 

acumularam documentos, os quais eram colocados em pacotes, confeccionados 

com papel pardo, amarrados com barbante, identificados com o nome da unidade e 

numerados sequencialmente. Esse procedimento ocorria pelo fato do arquivo ser 

intermediário, desta forma toda a documentação era transferida para o Arquivo no 

intuito de avaliar a documentação recebida. O que ocorreu foi que a ausência de 

profissionais qualificados na Instituição, aliado a falta de valorização do serviço de 

arquivo, fez com que toda a documentação recebida fosse acumulada no AHMRG. 

 Os pacotes foram amontoados conforme a crescente produção documental, 

assim com uma estrutura física debilitada que contava com estantes de madeira, 

estrado de madeira, classes escolares, tabuas de madeira, estantes de aço, 

arquivos de aço e armários de aço. Logo os pacotes foram empilhados em estrados 

e estantes de madeiras, alguns deles encontravam-se nas estantes de aço. 

 Além disso, no Arquivo também havia um grande volume de livros dos mais 

variados tipos documentais, que estavam em cima de tabuas de madeira, que por 

sua vez estavam em cima das classes escolares. Os funcionários do Arquivo 

realizaram um procedimento de organizar as documentações, que caracterizaram 

como históricas em caixas arquivo de polionda, onde foi realizada uma listagem 

contendo os documentos organizados nas caixas, cuja reunião foi realizada pelo 

assunto que as mesmas tratavam.  
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Neste sentido a FURG, através do Departamento de Biblioteconomia e 

História, realizou um projeto de preservação dos acervos do Arquivo Municipal numa 

parceria com a PMRG, no ano de 2007. O projeto realizou a higienização, a 

identificação de livros de registro documental através de etiquetas com diversos 

dados pertinentes aos livros principalmente a sua localização dentro da estrutura do 

acervo, foi criada também uma listagem para a recuperação da informação. 

No dia 28 de março de 2008 foi aprovado, através da Lei nº 8313 de 23 de 

dezembro de 1991, que Institui o Programa Nacional de Incentivo a Cultura, também 

chamada de Lei Rouanet, o projeto de Restauração da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande, que contemplava em seu andar térreo as instalações do AHMRG. Desta 

forma, com o início das obras o acervo precisou ser deslocado para outras 

instalações temporárias até a conclusão do projeto. O que ocorreu, foi que com o 

deslocamento das documentações todas as referencias de localização dentro do 

acervo foram perdidas, uma vez que não houve a preocupação ou não foi possível 

manter a ordem onde os documentos estavam localizados.  

Em 2012 o Poder Executivo Municipal cria o cargo de Arquivista e realiza o 

concurso para provimento do cargo, incialmente foram abertas três vagas que foram 

gradativamente preenchidas. Os primeiros profissionais são chamados em 2013 e 

se deparam com um acúmulo documental. Além disso, tinham a árdua missão de 

desfazer a concepção de arquivo morto existente e aplicar as teorias do curso 

recentemente trazido para a cidade. 

Assim os arquivistas pioneiros iniciaram o processo de levantamento da 

situação. Em primeiro lugar foi localizado no estacionamento do prédio onde fica o 

arquivo um amontado de pacotes cobertos por uma lona, conforme a figura 1 

ilustrada abaixo. 

 

 
Figura 1: Amontoado de pacotes cobertos, 2013. 

Fonte: APHMRG 
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Neste sentido, os profissionais buscaram uma solução para esta 

documentação. Como as dependências do Arquivo não comportavam mais a 

chegada de nenhum documento, foi necessário realocar a documentação 

emergencialmente para um local fechado, assim foi utilizado um prédio da 

Administração pública, onde anteriormente funcionou um hospital, e posteriormente 

os pacotes foram transferidos para um container, como mostra as figuras 2 e 3. 

 

  
Figura 2: Processo de remoção, 2013.  Figura 3: Remoção para o container, 2014. 
Fonte: APHMRG    Fonte: APHMRG 

 

Dando continuidade nas atividades, as recém-formadas arquivistas, tinham 

um acervo completamente cheio, como documentos espalhados em cada canto da 

Instalação da unidade mantenedora de documentos. As figuras abaixo, demonstram 

a situação em que o AHMRG encontrava-se. 

 

   
Figura 4: Pacotes empilhados  Figura 5: Documentos  Figura 6: Livros empilhados 
em estrados de madeiras, 2014  diversos amontoados, 2014 em tabuas apoiadas nas  
Fonte: APHMRG.   Fonte: APHMRG.  classes escolares. 
         Fonte: APHMRG. 
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Além disso, a recepção do Arquivo Histórico também tinha vários 

documentos, oriundos da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), empilhados. 

Esses conjuntos documentais eram referentes aos alvarás de licença para 

funcionamento, como a SMF consultava constantemente essa documentação e seu 

acesso era quase que impossível devido ao amontoado dos alvarás, as arquivistas 

começaram o processo de organização desta documentação. Abaixo estão as 

condições que estavam os alvarás de funcionamento. 

 

  
Figura 7: Alvarás empilhados na entrada do  Figura 8: Alvarás no corredor do AHMRG 
AHMRG, 2014.                                                                        2014. 
Fonte: APHMRG.             Fonte: APHMRG. 

 

Neste sentido, as duas arquivistas do Arquivo Histórico juntamente com uma 

servidora administrativa do poder executivo e dois estagiários do Curso de 

Arquivologia da FURG iniciaram o processo de higienização, identificação dos 

documentos referentes aos alvarás e iniciaram a organização dos mesmos. 

Concomitantemente com as atividades técnicas do AHMRG as servidoras elaboram 

no início de 2015 um projeto de Reestruturação física do Arquivo Histórico que tinha 

entre os objetivos a aquisição e instalação de módulos de arquivos deslizantes, 

semelhantes ao da figura abaixo. 

 

 
Figura 9: Modelo de Arquivo Deslizante. 

Fonte: http://catalogodearquitetura.com.br/modulo-terminal-460-mm-kasahara.html 
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As demandas apontadas no projeto foram encaminhadas ao chefe da 

Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, a qual o Arquivo estava subordinado 

na época e posteriormente ao chefe do executivo, a aquisição do arquivo deslizante 

não foi realizada pelo alto valor do mobiliário. Em meados de 2015, uma das 

arquivistas lotada na SMGA em virtude de aprovação em outro concurso público 

saiu da Administração Pública Municipal fazendo com que o quadro de arquivistas 

fosse alterado, inclusive no AHMRG, com essa vaga em aberto foi chamada a 

próxima aprovada no concurso realizado anteriormente, que passa a compor a 

equipe do Arquivo Histórico. Alguns meses depois outra arquivista deixa o Arquivo 

pelo mesmo motivo da anterior. 

O Arquivo Histórico fica então com um quadro composto por uma arquivista e 

as demais pessoas que já estavam na Instituição. Sendo assim, no início de 2016 

são concluídas as atividades, referente aos dossiês de alvarás de funcionamento, 

que foram organizados por ondem alfabética e pela numeração da Inscrição do 

alvará, conforme a figura a seguir. 

 

 
Figura10: Organização dos Alvarás. 

Fonte: APHMRG, 2016 

 

Sendo assim, foi iniciado, na sala onde fica o acervo do Arquivo Histórico uma 

restruturação física, que começou pelas caixas de documentos que se encontravam 

diretamente em contato com o chão como é possível verificar através da figura 

abaixo ilustrada. 
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Figura 11: Caixa com diversos documentos no chão. 

Fonte: APHMRG, 2014. 

 

Em abril de 2016 foi chamada a última colocada do concurso de arquivista da 

PMRG que passa a complementar a equipe do Arquivo Histórico Municipal. Neste 

sentido a nova gestão começa a estabelecer procedimentos para a melhoria do 

Acervo. Em pouco mais de um ano, muitas mudanças ocorreram na estrutura física 

do arquivo, como pode ser observado no comparativo demonstrado nas figuras 

abaixo. 

Recepção do Arquivo. 

 

    
Figura 12: Recepção do AHMRG Antes.   Figura 13: Recepção do APHMRG Depois. 
Fonte: APHMRG, 2013     Fonte: Próprio Autor, 2017.  
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Corredor de acesso ao acervo 

 

   
Figura 14: Corredor de acesso Antes.   Figura: 15: Corredor de acesso Depois. 
Fonte: APHMRG, 2014.     Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

Interior da sala do acervo 

 

   
Figura 16: Interior da sala do acervo Antes.  Figura 17: Interior da sala do acervo Depois. 
Fonte: APHMRG, 2016     Fonte: Próprio Autor, 2017. 
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Fundo da sala do Acervo 

 

  
Figura 18: Fundo da sala do Acervo Antes Figura 19: Fundo da sala do Acervo Depois. 
Fonte: APHMRG, 2016    Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

Nota-se que muito se fez para a otimização física do espaço, muito embora os 

recursos disponíveis sejam escassos. Além disso, no que se refere à política 

arquivística no ano de 2016 a equipe de arquivistas da Prefeitura Municipal criou a 

Comissão de Avaliação de Documentos (CAD), através do decreto municipal nº 

14120 de 17 de agosto de 2016, avançando consideravelmente nos procedimentos 

arquivísticos recomendados pelo CONARQ. No ano de 2017 o Arquivo aprova seu 

regimento interno, instituindo então o Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio 

Grande, através do decreto 14553 de 10 de maio de 2017, seguindo a Cartilha de 

Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais do Conselho Nacional 

de Arquivos.  

Além disso, as atividades de higienização dos livros de registros do Arquivo 

estão sendo realizadas por voluntários, os estagiários estão fazendo invólucros para 

os livros e as arquivistas estão classificando e organizando os livros para 

disponibilizar o acesso a população. A servidora administrativa está confeccionando 

os espelhos para os alvarás. Neste sentido, elaborar estratégias para a melhor 

gestão da documentação acumulada no arquivo é de muita valia para a instituição. 
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5.4 – Estratégias para a Gestão dos documentos acumulados no Arquivo 

Público e Histórico do Rio Grande 

 

 A documentação acumulada no Arquivo Público e Histórico necessita de um 

plano estratégico para a gestão dos documentos. Um dos principais problemas da 

Instituição é o espaço físico, que não comporta toda a documentação acumulada, 

além disso, o mobiliário utilizado no acervo não é adequado à guarda da 

documentação permanente, uma vez que as estruturas em madeira são mais 

suscetíveis aos danos dos agentes biológicos que consequentemente atacam os 

documentos. 

 Neste sentido, realizar uma correta avaliação dos documentos é fundamental 

uma vez que, muitos documentos podem ser descartados imediatamente. Uma 

prática muito comum nas atividades diárias de uma instituição é a produção de 

várias copias de um documento, desta forma apenas um documento é necessário 

dentro do Acervo. Além disso, com o auxilio da tabela de temporalidade os 

documentos cujo valor não seja permanente e que já ultrapassou o seu prazo de 

guarda, podem ser separados e listados para proceder à correta eliminação de 

documentos, seguindo as resoluções 5 e 40 do CONARQ. 

 No que diz respeito, à tabela de temporalidade do município, que foi 

homologada em 2016 através do decreto que cria a CAD em seu art. 3º, cuja 

elaboração foi anterior a inicio dos procedimentos arquivísticos na instituição, nota-

se que a mesma não atende completamente as necessidades da Administração 

Pública. Logo existe a necessidade de elaborar um plano de classificação e 

consequentemente uma tabela de temporalidade específica para a realidade da 

PMRG. Ou ainda adequar um plano de classificação existente que se enquadre na 

realidade do Município, assim na busca de alternativas para a realidade da 

Administração Pública, considerando o pequeno quadro de arquivistas que 

compõem a Prefeitura Municipal e somando a problemática da documentação 

acumulada, uma adequação utilizando o trabalho realizado pela Daise Apparecida 

que em 2007 publicou através do Arquivo Público do estado de São Paulo um 

modelo a ser utilizado pelas administrações públicas municipais, denominado Planos 

de Classificação e Tabelas de Temporalidades para Administração Públicas 

Municipais o trabalho é muito rico em detalhes e contempla a maior parte das 

atividades exercidas em uma esfera municipal. 
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Conforme Apparecida 

 

É com grande satisfação que o Arquivo Público do Estado de São Paulo 
apresenta esta obra aos municípios brasileiros, em especial aos municípios 
paulistas. A publicação, resultado de mais de 30 anos de experiência, 
estudo e trabalho obstinado da autora em favor da modernização das 
administrações municipais, representa uma inestimável contribuição à 
implementação de políticas públicas municipais de gestão de documentos e 
informações em nosso país. (OLIVEIRA, 2007, p. 11) 

 

 A aquisição de uma estrutura apropriada para o armazenamento da 

documentação permanente é outra etapa crucial para a gestão documental. O 

APHMRG devido ao acumulo documental não pode receber nenhuma 

documentação, devido ao fato de um arquivo deslizante ser uma aquisição muito 

onerosa para a Administração Pública no momento atual, uma alternativa 

financeiramente melhor seria a compra de estruturas metálicas, feitas sob medida 

para que se possa utilizar todo o espaço disponível para o acervo, inclusive a 

realização de um segundo piso, pela altura da sala seria o ideal para a organização 

dos documentos permanentes que já estão no acervo e também para receber os 

documentos de valor histórico que estão sendo produzidos. A figura abaixo 

demonstra um modelo de estrutura ideal para utilizar no Arquivo Público e Histórico.  

 

 
Figura 20: Arquivo Histórico de Porto Alegre Moises Velhinho. 
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=arquivo+de+porto+alegre&rlz=1C1GGRV_enBR751BR75
1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn5dK5p_HVAhVKhpAKHfI2A8wQ_AUICygC&biw=1
242&bih=580#imgrc=yMsj0kIcWwrzDM: 
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 O grande fator acumulador de documentos na administração pública 

municipal foi a falta de profissionais qualificados durante muitos anos, neste sentido 

o aumento do quadro de arquivistas na PMRG é fundamental para a correta gestão 

documental do Município, existem varias secretarias do executivo que não possuem 

profissionais de arquivo, logo a documentação deste setor não recebe o tratamento 

adequado. Com profissionais qualificados e uma política de arquivos eficiente, o 

acúmulo será evitado e a documentação permanente chegará ao Arquivo Público e 

Histórico para seu armazenamento e posteriormente estará acessível ao 

pesquisador, como regulamenta a Lei de Acesso a Informação nº 12525 de 18 de 

novembro de 2011 e a lei municipal com a mesma função nº 7280 de 19 de julho de 

2012. 

 E finalmente, dando continuidade nas recomendações da Cartilha de Criação 

de Arquivos Públicos Municipais do CONARQ, a Administração Pública Municipal 

deve criar um Sistema Municipal de Arquivos com o objetivo de “modernização e 

integração sistêmica das atividades e serviços arquivísticos em moldes legais e 

tecnicamente corretos, evitando ações isoladas e repetição de esforços” (CONARQ, 

2014, p.23). O sistema permitirá a unidades de arquivamento a padronização das 

atividades. . 

 No próximo capítulo serão apresentadas as considerações finais pertinentes 

ao trabalho. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve por objetivo definir as estratégias para uma gestão de 

documentos adequada, para tanto foi necessário conhecer as principais teorias 

arquivisticas em um caráter geral, juntamente com os principais conceitos 

pertinentes a um Arquivo Público e Histórico. Conhecer a trajetória institucional do 

APHMRG e a situação a qual o mesmo se encontra permitiu estabeler critérios para 

a classificação dos documentos de caráter permanente e para a realização do 

processo de eliminação de documentos correta.  

 Tratou-se no capítulo 3 da conceituação arquivistica, que é essencial para a 

compreensão do trabalho desenvolvido na sequencia. Primeiramente foram 

abordados os conceitos básicos da arquivologia e logo após os conceitos 

pertinentes em instituições mantenedoras de documentos arquivisticos, que é a 

finalidade do APHMRG. 

 O capítulo 4 desta pesquisa apresentou as raízes do arquivo público e 

histórico, no intuito de conhecer a Instituição pesquisada, neste sentido coube 

também saber a história da administração pública municipal que é responsável pelo 

APHMRG, assim como a trajetória da cidade em que se localiza o Arquivo. 

 Já o capítulo 5 estabeleceu estratégias para a massa documental acumulada, 

nesta etapa da pesquisa foi abordada a gestão documental, bem como o acúmulo 

de documentos para que então fosse apresentada a situação do APHMRG. Tendo 

em vista o que foi apresentado foi possível então apontar estratégias para a gestão 

dos documentos que foram acumulados no Arquivo Público e Histórico da cidade do 

Rio Grande. 

Através de uma vasta pesquisa bibliográfica e documental, além da utilização 

do recurso da observação direta, pode-se concluir que: 

 Sendo o Arquivo Público e Histórico do Rio Grande uma instituição essencial 

para a guarda do patrimônio documental da cidade, fica evidente a necessidade de 

existir uma correta gestão documental, porque dentro de uma Instituição pública, 

que tem por objetivo administração municipal, toda a documentação gerada deverá 

ser utilizada, mantida cuidadosamente e responsavelmente seguindo as politicas 

arquivisticas da instituição. Para tanto, deve-se estabelecer políticas dentro de um 

sistema municipal. 
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 Percebe-se que o APHMRG apresenta muitas deficiências no que diz respeito 

correta gestão documental, essa situação não ocorre pela ausência de profissional 

arquivista qualificado, assim como ocorria anteriormente. As dificuldades da gestão 

documental estão agora relacionadas à falta de estrutura física e ainda pelo 

pequeno interesse de determinados setores da administração em otimizar as 

atividades arquivisticas. Os poucos profissionais da área, que estão na 

administração pública municipal, enfrentam o grande desafio de demonstrar a 

importância do Arquivista e consequentemente do Arquivo e devem utilizar todos os 

recursos para que a área seja valorizada.  

Além disso, é recomendada a PMRG a elaboração ou mesmo a adequação 

de um plano de classificação e de uma tabela de temporalidade, a fim de determinar 

o tempo de guarda de sua documentação, também vale ressaltar que a elaboração 

das listas de eliminação de documentos é fundamental para o registro da 

documentação que ali existiu e para verificar se o descarte documental está sendo 

realizado de acordo com os instrumentos de gestão da Instituição. 

É fato, que abordagem da teoria arquivistica, foi recém-introduzida na cidade, 

através do Curso de Arquivologia da FURG. Caracterizando-se com um ponto de 

interrogação, visto que as atividades desenvolvidas por esse profissional eram 

desenvolvidas por pessoas com outro tipo de formação, como ocorreu na PMRG. 

Diante disto, cabe então aos arquivistas a construção de uma profissão 

sólida, de respeito e necessária à população rio-grandina.  Além disso, uma política 

de divulgação da importância da Arquivologia deve ser fortemente aplicada em 

conjunto com todos os profissionais da área, tanto professores como profissionais, 

para que a profissão possa ser valorizada como deve, evitando que outros 

profissionais executem essa função e criando um problema maior a ser resolvido no 

futuro, assim como ocorrido no APHMRG. 

Enfim, os chefes da administração pública em geral devem valorizar os seus 

mantenedores do patrimônio histórico arquivistico e investir na adequada guarda dos 

documentos.  
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