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RESUMO 

 

O relatório de estágio consiste em apresentar em forma de relatório as atividades 

desenvolvidas durante a disciplina de Estágio Supervisionado II a partir dos objetivos 

específicos do Estágio Supervisionado I durante o primeiro semestre de 2017, no 

acervo de plantas arquitetônicas do período de 1944 a 1992, do Arquivo Público e 

Histórico Municipal de Rio Grande. O relatório compõe as atividades executadas a 

partir dos objetivos específicos propostos. Dessa forma destaca-se que o primeiro 

objetivo foi aplicar o plano de classificação e a tabela de temporalidade no acervo, o 

qual foi classificado e avaliado como documento de guarda permanente, 

considerando seu valor probatório e testemunhal. O segundo objetivo foi 

acondicionar o acervo de plantas de acordo com cada conjunto de construção 

arquitetônico, identificando cada invólucro com o assunto da obra em questão, 

totalizando 156 projetos de construções urbanísticas do município de Rio Grande. O 

terceiro objetivo descreveu o fundo, a série e o dossiê do acervo, nessa etapa foi 

elaborado um catálogo seletivo do período de 1944 a 1989, descrevendo apenas 

10% do total do acervo, totalizando 15 descrições, para finalizar foi anexado um 

índice remissivo, instrumento de pesquisa que contribuirá para as atividades do dia a 

dia no arquivo. Ressalto que o desenvolvimento do projeto no APHMRG, fez-se de 

suma importância para o meu crescimento profissional, pois através das atividades 

desempenhadas nos Estágios I e II foi possível produzir na prática todo o 

conhecimento teórico aplicado no decorrer do curso. 

 

PALAVRAS-CHAVES: plantas arquitetônicas, guarda permanente, catálogo 

seletivo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório consiste em apresentar as atividades de Estágio 

Supervisionado realizadas no Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande. 

Este trabalho teve como base aplicar o Plano de Classificação de Documentos 

(PCD), a Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD), promoverem o 

acondicionamento das plantas arquitetônicas, a elaboração de um catálogo seletivo 

e um índice remissivo como instrumentos de pesquisa para o acervo documental. 

O projeto de estágio foi desenvolvido durante a disciplina Estágio 

Supervisionado I, no 1° semestre de 2017 e executado no âmbito da disciplina de 

Estágio Supervisionado II, no 2° semestre de 2017 sob a orientação do Professor 

Rafael Aparecido Morom Semidão, do curso de Arquivologia da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG).  

 

1.1 Contextualização do local do estágio 

 

Este trabalho compreendeu primeiramente as atividades do Estágio 

Supervisionado I, no 1° semestre, sendo definidas pelo diagnóstico da situação atual 

do acervo de plantas arquitetônicas que se encontra armazenado no Arquivo Público 

e Histórico Municipal do Rio Grande (APHMRG). O trabalho consistiu em um recorte 

entre o período de 1944 até 1992. 

Para a elaboração deste trabalho foram realizadas ações de caráter teórico, 

intelectual e prático. Dessa forma foi feito o levantamento histórico da instituição, 

suas atividades e funções, assim como os dados sobre a organização e produção 

documental, onde se diagnosticou a necessidade de intervenção arquivística no 

acervo arquitetônico. 

Para as ações do Estágio Supervisionado II, realizadas no 2° semestre, foi 

desenvolvido no acervo de plantas arquitetônicas do APHMRG a aplicação do Plano 

de Classificação Documental, a avaliação com o uso da Tabela de Temporalidade 

Documental, o acondicionamento do acervo arquitetônico e a descrição com o 

desenvolvimento do catálogo seletivo e o índice remissivo. 
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1.2 Objetivos 

 

Os objetivos relatados representam a proposta no que se refere às ações de 

caráter intelectual e prática no acervo das plantas arquitetônicas, que estão 

armazenadas no Arquivo Público e Histórico Municipal vinculado à Prefeitura 

Municipal de Rio Grande. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Promover a acessibilidade do acervo de plantas arquitetônicas ao público 

em geral, assim como manter preservada a integridade do suporte documental.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Aplicar o Plano de Classificação de Documentos (PCD), 

- Aplicar Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD); 

- Promover o acondicionamento do acervo de plantas arquitetônicas; 

- Elaborar um catálogo seletivo e um índice remissivo como instrumentos de 

pesquisa para o acervo de plantas arquitetônicas. 

 

1.3 Justificativa 

 

O Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande, criado por volta do 

ano de 1941, como mencionado no Decreto Lei nº 40 de 30 de dezembro de 1941, 

sob a gestão do prefeito Roque Aita Junior, é um órgão que está vinculado à 

Secretaria do Município de Cultura (SMC).  

O arquivo além de possuir um volumoso acervo documental de suporte 

textual, integra documentos referentes às atividades da administração municipal do 

período do século XIX até 2011.  

Dispõe também de acervos de variados suportes, como: CD`s, VHS, DVD, 

microfilmes, fotografias, plantas arquitetônicas, mapas, clichês, livros. Todos com o 

propósito de registrar as atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal. 



12 

 

A escolha por realizar as atividades do Estágio Supervisionado I, no 1° 

semestre de 2017 e o Estágio Supervisionado II no 2°semestre de 2017, se fez a 

partir do conhecimento da acadêmica referente ao acervo em questão. 

Cabe destacar que contribui nas atividades do arquivo no período de 2014 

até 2016, quando realizei estágio remunerado. Dessa forma observei que o acervo 

de plantas arquitetônicas demandava de intervenções arquivísticas, pois identifiquei 

que o acervo abarcava informações relevantes sobre a história do município de Rio 

Grande e, no entanto o acervo encontrava-se em total desordem física e aspectos 

de deteriorações no suporte, o qual tornaria impossível acessá-lo. 

O acervo é composto por plantas arquitetônicas que refere-se às 

construções de prédios, residências, monumentos, ruas e avenidas que definem o 

desenvolvimento urbanístico arquitetônico do município de Rio Grande, do período 

de 1944 até 1992. 

Diante do acervo constata-se que o mesmo detém de informações, que 

registram um período de progresso urbanístico no município, através destas 

informações o acervo pode vir a ser considerado como fonte de pesquisa para a 

memória Riograndina. 

O município de Rio Grande é considerado o mais antigo do Estado do Rio 

Grande do Sul, sendo assim considera-se que o município fez parte de muitas 

culturas, tradições, comidas, que perduram até os dias atuais.  

Entretanto as construções arquitetônicas também fazem parte desse legado, 

como a construção da Vila Siqueira em 1930, ferrovia construída com o intuito de 

transportar os trabalhadores e os materiais de construção, de Rio Grande para a 

costa da praia do Cassino, na época chamada de Praia da Mangueira, para o 

desenvolvimento urbanístico do balneário que conhecemos hoje. Assim sendo a 

planta arquitetônica de localização que refere-se a Vila Siqueira complementa o 

acervo de plantas do Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande 

(APHMRG). 

Da mesma maneira faz parte do acervo do APHMRG, a planta da Praça 

Sete de Setembro, que a partir do embasamento histórico tenha sido o local do forte 

Jesus Maria e José. Nesta praça está construído o monumento que simboliza o 

início do desenvolvimento da cidade de Rio Grande, a pedra fundamental, que 

possui a descrição: “Neste local, foi erguido à fortaleza sob a invocação de Jesus 

Maria José célula mater da gleba Rio Grandense.” Sendo assim acredita-se que esta 
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seja a primeira obra monumental do município de Rio Grande. Ressalta-se a 

tendência à cultura portuguesa nas calçadas ao redor da praça, construídas com 

pavimentação em formatos mosaicos portugueses. 

Levando essas considerações referentes à arquitetura percebeu-se a 

necessidade da intervenção arquivística nessa documentação, pois as ações 

contribuirão para a conservação do acervo, além de torná-lo acessível a quem 

quiser pesquisar e assim manter viva a história Riograndina.  

Feitas essas considerações, com observações diretas identificou-se que a 

desordem física dos conjuntos de plantas, juntamente com o acondicionamento e 

armazenamento inadequado, foram determinantes para a escolha do acervo e 

efetivar as intervenções arquivísticas no acervo de plantas arquitetônicas propostas 

nos objetivos. 

Dessa forma os métodos utilizados deverão favorecer a organização da 

estrutura do acervo, tanto física como intelectual, proporcionar o acondicionamento e 

armazenamento adequado a fim de facilitar o manuseio do documento, e possibilitar 

que o acervo torne-se acessível ao usuário. 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para executar plenamente as práticas arquivísticas no acervo de plantas 

arquitetônicas do APHMRG, foi feito um levantamento dos dados, com o propósito 

de chegar ao diagnóstico do acervo, assim como compreender a situação atual dos 

documentos, e proporcionar ações que deverão ser aplicadas. Para isso tornou-se 

necessário o estudo através do referencial teórico baseado em autores que definem 

as abordagens sobre os assuntos de diagnóstico, classificação arquivística, 

avaliação documental, acondicionamento e descrição arquivística. A seguir será 

abordada a definição de diagnóstico. 

 

2.1 Diagnóstico 

 

O diagnóstico inicia-se com o levantamento histórico da instituição, estrutura 

hierárquica, assim como a análise das normas, regulamentos, organogramas, 

estatutos, funções, atividades e objetivos. 

Santos (2007) caracteriza o diagnóstico como uma atividade importante de 

apoio a gestão: 

 

O diagnóstico resultante apresenta a matriz hierárquica da instituição e suas 
inter-relações e externas, incluindo sua evolução histórica, identificação e 
descrição de seus objetivos, funções, atividades e tarefas subordinadas - 
seja no âmbito formal, seja na execução informal – e das responsabilidades 
pela realização de cada uma delas, bem como os processos principais 
envolvidos, além da relação contextual entre os documentos produzidos e 
as atividades de competência da instituição. (SANTOS, 2007, p. 204). 

 

Da mesma forma, o diagnóstico consiste na investigação do acervo, sendo 

feita também por observação diretamente no local ou com o auxilio do uso de um 

instrumento próprio para a coleta dos dados. Para Lopes (1997), o resultado após a 

observação direta servirá para propor soluções cientificas: “por se basearem no 

exame criterioso do problema, realizando de acordo com metodologias e parâmetros 

aceitos pelas ciências sociais aplicadas” (LOPES, 1997, p. 43). 

Os profissionais que trabalham no arquivo, como os arquivistas, têm o 

preceito de conhecer toda a instituição geradora de documentos assim como toda a 

organização a qual o arquivo pertence, atentando-se para o diagnóstico e a gestão 

no arquivo, como sugere Calderon (2004): 
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O tratamento da informação, com a finalidade da recuperação e uso, supõe 
conhecimento e aplicação conjunta de teoria, metodologia e prática. É 
necessária a atenção especial no diagnostico, na constituição, na 
manutenção, ou seja, na gestão de arquivos. Todas as tentativas fora dessa 
teoria redundarão em pseudo-arquivos onde tudo se acumula e nada se 
localiza. (CALDERON, 2004, p. 101). 

 

O diagnóstico deve refletir a realidade do acervo, e para tal é fundamental o 

entendimento dos contextos arquivísticos, destacados de acordo com o Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ) (2006): 

 

Contexto documental: Refere-se a código de classificação, guias, índices e 
outros instrumentos que situam o documento dentro do conjunto a que 
pertence, ou seja, ao fundo. Contexto jurídico-administrativo: Refere-se a 
leis e normas externas à instituição produtora de documentos as quais 
controlam a condução das atividades dessa mesma instituição. Contexto de 
procedimentos: Refere-se a normas internas que regulam a criação, 
tramitação, uso e arquivamento dos documentos da instituição. Contexto de 
proveniência: Referem-se a organograma, regimentos e regulamentos 
internos que identificam a instituição produtora de documentos. Contexto 
tecnológico: Refere-se ao ambiente tecnológico (hardware, software e 
padrões) [ou outras tecnologias usadas na época de criação dos 
documentos] que envolve o documento. (CONSELHO NACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2006, p. 120). 

 

O levantamento também deve ser baseado na estrutura física do acervo, 

como a localização do mesmo, o espaço que ele ocupa as condições ambientais as 

condições de armazenagem, a preservação e conservação do mesmo. 

Contudo é necessário verificar os tipos de suporte que o arquivo armazena 

observar a conservação dos documentos, se está sendo feita de maneira correta, e 

se o acondicionamento esta adequado. 

Para Paes (2004) o diagnóstico auxilia a discernir situações que o acervo 

possa estar vivenciando, assim sendo: “diagnóstico seria, portanto uma constatação 

dos pontos de atrito de falhas ou lacunas existentes no complexo administrativo, 

enfim, das razões que impedem o funcionamento eficiente do arquivo [...]”. (PAES, 

2004, p. 36). 

Segundo Lopes (1997), o diagnóstico proporciona subsídios para o diálogo e 

a proposta de mudanças: 

 

[...] fazendo assim, descobre-se que é raro a organização ter consciência do 
que tem e em que condições. O efeito pedagógico deste procedimento é 
exemplar. Ele fornece munição ao profissional para o debate e a proposta 
de mudanças. Soluções que possam chamar de cientificas por se basearem 
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no exame criterioso do problema, realizado de acordo com metodologias e 
parâmetros aceitos pelas ciências sociais aplicadas. (LOPES, 1997, p. 43). 

 

O autor enfatiza que o diagnóstico pode ser observado sob duas visões. A 

visão minimalista que se refere diretamente ao foco delimitando-se apenas o ponto 

em que esta o problema. E a outra visão, maximalista, a mais ampla onde consiste 

em conhecer não somente o ponto do problema, mas toda a instituição. Assim, 

Lopes (2009) conceitua: 

 

O minimalismo consiste na elaboração dos problemas arquivísticos das 
organizações, no estudo de caso e na procura em construir objetos de 
pesquisa e propor soluções para os problemas detectados. A visão 
maximalista foca em um estudo no âmbito geral que, é comum o arquivista 
considera-se impotente para resolver questões mais gerais, que dependem 
da complexidade da política das diversidades existentes no seio dos 
aparelhos de estado e da vida privada. (LOPES, 2009, p. 176). 

 

No caso do acervo das plantas arquitetônicas do APHMRG, será adotada a 

visão minimalista, por considerar fundo o produtor das plantas, ou seja, a Secretaria 

do Município de Coordenação e Planejamento, assim a Prefeitura Municipal no seu 

âmbito geral prevalece a visão maximalista. 

Para o levantamento dos dados e obter os resultados necessários para o 

desenvolvimento do diagnóstico, torna-se fundamental a utilização de um 

instrumento de coleta de dados que agregado à observação direta no local 

proporcionará a conclusão plena.  

Segundo Appolinário (2006) os instrumentos de pesquisa consistem de: “[...] 

procedimentos, métodos ou dispositivos que tenham por finalidade extrair 

informações.” (APPOLINÁRIO, 2006, p. 133). 

O trabalho inseriu um roteiro para auxiliar como guia a coleta de dados, 

através do mesmo, indicará de forma sistemática a sequência das orientações que 

deveram ser desenvolvidas para obterem os resultados pertinentes aos objetivos do 

trabalho. 

A seguir serão abordadas às referências sobre a classificação documental, 

com o propósito de obter o embasamento teórico necessário para o 

desenvolvimento da atividade de aplicação do plano de classificação no acervo. 

  



17 

 

2.2 Classificação Arquivística 

 

A classificação, do ponto de vista filosófico, é compatível com as áreas do 

conhecimento humano, no que se refere à área da informação o conceito ganhou 

total relevância. A classificação está presente em nossas vidas, como enfatiza 

Ilerbaig Adell (2010): “Classificar é uma das habilidades mais básicas do 

conhecimento humano.” (ILERBAIG ADELL, 2010, p. 115).  

Na literatura a classificação foi reconhecida como uma das sete funções 

arquivísticas desenvolvidas por Rousseau e Couture (1998): produção, avaliação, 

aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão. O presente projeto irá 

abordar os conceitos de classificação, avaliação e descrição. 

Schellenberg (2002) estabelece a importância da classificação documental: 

 

No tratamento dispensado aos documentos de uso corrente, os órgãos 
governamentais preocupam-se sobre tudo com a guarda dos mesmos, de 
modo que possam ser rapidamente encontrados quando solicitados. O 
problema básico, portanto, na administração de documentos correntes, é o 
de conservá-los de maneira ordenada e acessível. Para se atingir esses 
objetivos torna-se necessário que os documentos sejam: A) bem 
classificados; B) bem arquivados. (SCHELLENBERG, 2002, p. 83). 

 

O marco da história da classificação arquivística ocorreu a partir do princípio 

de respeito aos fundos e do princípio de ordem original, também conhecido como 

princípio da proveniência, que para Rousseau e Couture (1998) consiste no: 

 

Princípio fundamental segundo o qual os arquivos de uma mesma 
proveniência não devem ser misturados aos de outra proveniência e devem 
ser conservados segundo a sua ordem primitiva, caso exista, ou o princípio 
segundo o qual cada documento deve ser colocado no fundo donde provém 
e, nesse fundo, no seu lugar de origem. Tanto de um ponto de vista teórico 
como de um ponto de vista prático, a aplicação do princípio da proveniência 
garante, por um lado à ordem estritamente administrativa que preside a 
organização dos documentos nas unidades e que estes devem conservar e 
por outra, o valor de testemunho que algumas delas têm. (ROUSSEAU e 
COUTURE, 1998, p. 82). 

 

O princípio de respeito aos fundos equivale a manter reunidos documentos 

de um mesmo fundo, sem fazer dispersão dos mesmos nem acrescentar com outros 

conjuntos documentais. Segundo Bellotto (2006) a definição de fundo baseia-se em:  

 

O conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados por determinada 
entidade pública ou privada, pessoa ou família, no exercício de suas 



18 

 

funções e atividades, guardando entre si relações orgânicas, e que são 
preservadas como prova ou testemunho legal e /ou cultural, não devendo 
ser mesclados a documentos de outro conjunto, gerado por uma instituição, 
mesmo que esse por quaisquer razões lhe seja afim. (BELLOTTO, 2006, p. 
28). 

 

A classificação documental representa-se como um procedimento técnico, 

favorecendo a organização intelectual da documentação. É reconhecida pela grande 

parte dos autores como disciplina matricial, ou seja, atividade que deverá anteceder 

as outras.  

Lopes (1996) salienta a definição do conceito de classificação: 

 

A operação de definir a classificação e aplicá-la as informações e acervos é 
matricial. Sem ela, qualquer outra operação descritiva ou avaliativa tenderá 
a fracassar. Mesmo no que se refere às atividades de preservação e 
restauração, a classificação é que permitirá definir a propriedade de 
procedimento. Acervos guardados sem qualquer classificação estão no 
limbo do universo do conhecimento, porque não é possível acessá-los ao 
conteúdo informacional existente. (LOPES, 1996, p. 98). 

 

O autor considera a classificação como um alicerce arquivístico, sendo esta 

a função predominante, tornando-a indispensável no ciclo documental. Define o 

procedimento no tratamento documental assim como proporciona acesso às 

informações arquivísticas.  

Indolfo (2008) contribui com a sua definição para o conceito de classificação: 

 

A classificação é um processo matricial na organização dos documentos de 
arquivo. Todos os demais aspectos de um programa de gestão de 
documentos de arquivo dependem da classificação. A verificação da 
prescrição dos valores primários e a análise da existência do valor 
secundário em conjuntos documentais, por exemplo, exigem a satisfação 
deste pré-requisito sendo, portanto, considerados insuficientes como forma 
de identificação, avaliação e acesso apenas o número de registro e a data 
do documento. (INDOLFO, 2008, p. 160). 

 

A autora caracteriza a mesma como uma tarefa primordial para o 

desenvolvimento e controle dos conjuntos documentais, sendo essa a primeira 

função a ser desenvolvida perante as outras. 

Paes (2004) define a classificação como uma função primordial no 

desenvolvimento do conhecimento arquivístico: 

 

A tarefa de classificar documentos para um arquivo exige do classificador 
conhecimento não só da administração a que serve, como da natureza dos 
documentos a serem classificados. Cada ramo de atividade exige um 
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método diferente, adequado às suas finalidades. Daí o problema difícil, 
quando se quer organizar um arquivo, da escolha de um método ideal de 
classificação para que a finalidade precípua do arquivo, que é o acesso aos 
documentos, seja plenamente atingida. (PAES, 2004. p. 60). 

 

A partir das definições das autoras, compreende-se que o conceito de 

classificação documental é unânime em determinar o processo de classificar como 

prioridade para o ciclo documental. Ambas entendem a importância de classificar os 

documentos antes de prosseguir para as fases de avaliação, seleção e descrição. 

Lopes (2009) colabora afirmando que todo o documento deve passar pelo 

processo classificatório, independente de sua idade, e enfatiza: 

 

Esse plano seria mantido nas três unidades documentais, podendo sofrer 
ajustes ao longo da vida dos documentos. Todavia a ideia inicial proposta 
para hierarquizar os fundos e suas subdivisões em séries e subséries seria 
mantido no essencial, dos arquivos correntes aos permanentes. (LOPES, 
2009, p. 286). 

 

Schellenberg (2002) defende o conceito de que o processo de classificação 

deve ser considerado apenas nos documentos correntes, ou seja, para ele o 

processo adequado nos documentos permanentes adaptasse em um quadro de 

arranjo: 

 

Devem-se considerar três elementos principais na classificação de 
documentos, sendo o primeiro a ação a que os documentos se referem 
(funções, atividades, atos atribuídos a um órgão que atinja os objetivos de 
sua criação), a estrutura do órgão que os produz e o assunto dos 
documentos. (SCHELLENBERG, 2002, p. 84). 

 

A classificação documental consiste na organização física e intelectual das 

informações registradas no suporte. Para auxiliar o processo é gerado um 

instrumento de gestão arquivística, denominando-o como Plano de Classificação 

Documental (PCD), esse conceito será mais bem compreendido a seguir. 

 

2.2.1 Plano de Classificação Documental 

 

Desenvolvido para os documentos na fase corrente, o plano de classificação 

é um instrumento com representação gráfica, que permite a execução da 

classificação. Identifica-se de suma importância, pois proporcionará maior clareza 

nas funções e atividades da instituição. O plano de classificação estabelece a 
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organização adequada a cada classificação, seja ela funcional estrutural ou por 

assunto.  

Santos (2008) conclui que o plano de classificação se define por: 

 

Um esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com 
métodos de classificação, elaborado a partir do estudo das estruturas e 
funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela produzido. 
(SANTOS, 2008, p. 210). 

 

Antes da elaboração do plano de classificação, é necessário o conhecimento 

amplo da estrutura e funcionamento da instituição ou órgão, logo após esse 

levantamento será elaborado o método de classificação mais adequado aos 

documentos existentes no arquivo.  

Segundo Bernardes e Delatorre (2008): 

 

O Plano de Classificação resulta da atividade de classificação que recupera 
o contexto de produção dos documentos de arquivo, agrupando-os de 
acordo com o órgão produtor, a função, a subfunção e a atividade 
responsável por sua produção ou acumulação. (BERNARDES e 
DELATORRE 2008, p. 11). 

 

A classificação determina métodos para auxiliar no processo de 

agrupamento documental, sendo que esta função, também contribui para as 

atividades de produção, avaliação e descrição documental. 

Para o Arquivo Nacional (2005), plano de classificação define-se em: 

 

[...] esquema de distribuições de documentos em classes, de acordo com 
métodos de arquivamento específicos, elaborados a partir dos estudos das 
estruturas e funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela 
produzido. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 132). 

 

O esquema de distribuição de documentos se caracteriza por códigos que 

auxilia na organização hierárquica por meio das unidades de classificação. 

Rousseau e Couture (1998) apresentam o conceito de plano de classificação 

como: 

 

O instrumento que permite aplicar o primeiro grau do princípio da 
proveniência (ordem externa dos fundos em relação aos outros) e respeitar 
o princípio da universalidade que preconiza que o arquivista apreenda, 
compreenda, estruture, classifique, arrume e descreva a informação 
orgânica e registrada de forma global (fundo, grupo de arquivos, ou arquivos 
de um organismo), antes de passar a outra etapa mais detalhada que é a da 



21 

 

aplicação do segundo grau do princípio da proveniência (ROUSSEAU e 
COUTURE, 1998, p. 146). 

 

Em contrapartida, alguns autores destacam a distinção entre plano de 

classificação e arranjo documental, Bernardes (1998) aborda esta questão: 

 

Como decorrência da distinção tradicional de “classificação” e “arranjo”, os 
esquemas ou quadros gerais que os expressam costumam ser 
denominados diferentemente: “plano de classificação” (para os documentos 
de caráter corrente) e “quadro de arranjo” (para os documentos de caráter 
permanente). Ambos, porém, têm a finalidade do traduzir visualmente as 
relações hierárquicas e orgânicas entre as classes definidas para a 
organização da documentação. Vale destacar que, no caso da 
documentação de caráter permanente, as classes ganham nomes 
específicos: grupos, subgrupos a séries. (BERNARDES, 1998, p. 14). 

 

Sousa (2009) define os conceitos de arranjo e plano de classificação, por 

outro ponto de vista: 

 

A confusão terminológica entre os dois termos (arranjo e classificação) não 
parece salutar ao desenvolvimento da Arquivística, pois expõe uma quebra 
entre arquivos correntes e permanentes, que no nosso entendimento não 
existe. Trata-se apenas de fases de um mesmo processo. (SOUZA, 2009, p. 
85). 

 

De acordo com as definições dos autores, Bernardes (1998) considera que a 

classificação e o arranjo possuem distinção no que correspondem às operações 

técnicas destinadas aos documentos. Para a autora a classificação deve ser 

atribuída apenas nos documentos de fase corrente, e o arranjo aos documentos de 

fase permanente. 

Em contrapartida o autor Sousa (2009) considera que os dois termos não 

favorecem ao desenvolvimento arquivístico, em razão de que os processos de 

classificação e arranjo são similares apenas desenvolvidos em fases distintas. 

Neste contexto, ambos possuem a mesma finalidade, definir 

hierarquicamente as classes, funções e atividades de uma instituição ou órgão, no 

entanto o que os diferem são as especificações de nomes, as classes, funções e 

atividades da classificação, e no arranjo são denominados por grupos, subgrupos, 

série. A seguir serão abordados os conceitos dos métodos de classificação 

funcional, organizacional e por assunto. 
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2.2.2 Métodos de Classificação 

 

A classificação é fundamental no processo de gestão documental, ela 

proporciona a base para o desenvolvimento das práticas de avaliação e descrição, 

tornando-se essencial para o acesso à informação. Os métodos de classificação 

documental podem ser divididos de três maneiras: funcional, estrutural e por 

assunto. 

O método funcional é o procedimento de agregar conjuntos documentais 

referentes a pessoas, lugares ou entidades que possuem alguma afinidade em 

comum, estes conjuntos documentais devem permanecer reunidos, pois a função é 

o que os torna ligados. Segundo Gonçalves (1998) o método funcional concilia 

cumprir melhor as determinações da classificação arquivística: 

 

De modo geral, e salvaguardadas as exceções de praxe, entendo que a 
opção pela classificação estritamente “funcional”, apesar de menos 
frequente e tecnicamente mais complexa, costuma atender melhor as 
exigências da classificação arquivística. No entanto, cabe ao profissional de 
arquivo examinar cada situação e decidir pelo que se apresentar como 
tecnicamente mais correto. (GONÇALVES, 1998, p. 23). 

 

A referida autora enfatiza o método estrutural, sendo este: 

 

[...] tradicionalmente, mais aceita e adotada. Apresenta, porém, 
inconvenientes – quadro não há estruturas que digam respeito à totalidade 
das funções e atividades do organismo; quando, eventualmente, as 
estruturas existentes são confusas, misturando indevidamente funções; 
quando as estruturas sofrem alterações constantes. (GONÇALVES, 1998, 
p. 22). 

 

O método classificatório estrutural por sua vez dispõe de um diferencial em 

seu método. Enquanto o método funcional procede do agrupamento de documentos 

relacionados à mesma função, o método estrutural organiza seus documentos 

através da disposição da estrutura da instituição. Como nesse método não se 

identifica a função nem as atividades da instituição, é baseado na estrutura 

administrativa institucional.  

Em relação ao método por assunto, Schellenberg (2006) apresenta a 

seguinte abordagem: 

 

Conquanto os documentos, geralmente, devam ser agrupados segundo a 
organização e função, faz-se á exceção a essa regra para certos tipos de 
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documentação, tais como os que não provêm da ação governamental 
positiva ou não estão a ela vinculados. (SCHELLENBERG, 2006, p. 93). 

 

Para Paes (2004), o método classificatório por assunto, dispõe de 

documentos que devem ser arquivados de acordo com o nome determinante ao 

documento em si, o qual quase todas as organizações detêm, porém aconselha: 

 

O método por assunto não é, porém, de fácil aplicação, pois depende de 
interpretação dos documentos sob análise, além de amplo conhecimento 
das atividades institucionais. No entanto, é o mais aconselhado nos casos 
de grandes massas documentais e variedades de assuntos. (PAES, 2004, 
p. 77). 

 

Para a referida autora existem muitas confusões quando se classifica pelo 

método por assunto, tendo em vista que alguns profissionais compreendem 

“assunto” como espécies documentais. Dessa forma é válido ressaltar a importância 

do entendimento desses conceitos para a elaboração do plano de classificação. 

A função primordial dos arquivos é possibilitar o acesso às informações que 

contém nos documentos, diante disso a classificação correta dos documentos se 

torna indispensável, assim como a organização física.  

Desse modo, a seguir, serão abordados os métodos de arquivamento que 

devem ser determinados pela natureza e estrutura da instituição custodiadora. 

 

2.2.3 Métodos de Arquivamento 

 

A ordenação é complementar a classificação de documentos e não funciona 

isoladamente. A ordenação além de favorecer na agilidade da localização, também 

estabelece critérios de recuperação dos documentos. 

Para a autora Heredia Herrera (1989) ordenação define-se: 

 

Ordenar es la segunda operación, dentro de la organización, que há de 
aplicarse com independência, a cada serie documental dentro de um fondo 
o de uma sección de archivo o bien a um conjunto de documentos 
relacionados por su assunto o por su tipologia al tratar de preparar um 
catálogo. (HEREDIA HERRERA, 1989, p. 285). 

 

Os seguimentos do processo da classificação e da ordenação determinam a 

maneira como dispor os documentos um em relação aos outros, identificando-os 

com o emprego da notação estabelecida. Os métodos de arquivamento são 



24 

 

aplicados idealizando o acesso aos documentos, inserindo os métodos de 

ordenação. Ressalta-se que os métodos de ordenação realizam-se a partir da 

implementação dos métodos de arquivamento, identificados a seguir. 

De acordo com Paes (2004, p. 61), os métodos de arquivamento “são 

determinados pela natureza dos documentos, adequando-se as suas finalidades”, ou 

seja, é um, processo que disponibiliza os documentos em determinada ordem dentro 

do arquivo. 

A autora referida descreve em sua publicação “Arquivo: teoria e prática” 

(2004), os métodos de arquivamento divididos em duas classes (Básicos e 

Padronizados) como mostra a Figura 1: 

 

Figura 1: Métodos de arquivamento 

 

Fonte: Paes, 2004, p. 61. 

 

Os métodos de arquivamento pertencem a dois grupos, chamados de 

sistema direto e sistema indireto: 

 

Sistema direto é aquele em que a busca do documento é feita diretamente 
no local onde se acha guardado. 
Sistema indireto é aquele em que, para se localizar o documento, é preciso 
antes consultar um índice ou um código. (PAES, 2004, p. 61). 

 

Recomenda-se que para alcançar o acesso satisfatório dos documentos no 

arquivo, torna-se imprescindível a aplicação dos métodos de arquivamento 

adequada ao acervo, identificando a necessidade de busca de cada documento. 
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A próxima unidade apresentará o conceito de avaliação, função essencial do 

ciclo vital dos documentos, pois através de sua aplicação determinará qual 

documento será armazenado por guarda permanente, guarda temporária e qual 

deverá ser eliminado. 

 

2.3 Avaliação Documental 

 

A avaliação documental foi ser compreendida como uma prática arquivística, 

somente em meados do século XX, quando passou a ser aceita nas intervenções 

documentais, como cita Indolfo (2007). Essa prática visa o controle de crescimento 

de volume da informação registrada. A avaliação determina o período de vida dos 

documentos, estabelecendo critérios para identificar os valores documentais. Para o 

Arquivo Nacional (2001) a avaliação constitui-se em: 

 

Atividade essencial do ciclo de vida documental arquivístico, na medida em 
que define quais documentos serão preservados para fins administrativos 
ou de pesquisa e em que momento poderá ser eliminado ou destinado aos 
arquivos intermediários e permanentes, segundo o valor e o potencial de 
uso que apresentam para a administração que os gerou e para a sociedade. 
(ARQUIVO NACIONAL, 2001, p. 42). 

 

A avaliação permite a seleção de valores documentais, discriminando os que 

possuem valor administrativo dos de valor histórico, assim como os que devem ser 

eliminados daqueles que serão arquivados com valor permanente. Contudo essa 

análise deve ser feita por uma comissão designada para essa função, a qual contará 

com profissionais de várias áreas como os arquivistas, administradores, 

historiadores, dentre outros. A comissão tem o proposito de designar o destino de 

cada documento. Paes (2004), afirma que a avaliação: 

 

Talvez a mais complexa das três fases da gestão de documentos, se 
desenvolve mediante a análise e avaliação dos documentos acumulados 
nos arquivos, com vistas a estabelecer seus prazos de guarda, 
determinando quais serão objeto de arquivamento permanente e quais 
deverão ser eliminados por terem perdido seu valor de prova e de 
informação para a instituição. (PAES, 2004, p. 54). 

 

Considerada a atividade que depende mais do esforço intelectual do que 

mecânico, a avaliação tornar-se a função arquivística mediadora, capaz de 



26 

 

determinar os valores e a capacidade de uso dos documentos, para a instituição que 

os gerou, assim como os eliminando ou armazenando permanentemente no arquivo.  

Bellotto (2006) considera a avaliação como: 

 

A avaliação é feita levando-se em conta o valor dos documentos, que 
apresenta duas facetas bem distintas: a) valor primário/administrativo; b) 
valor secundário/histórico. A tarefa mais árdua, a responsabilidade maior do 
arquivista é justamente esta, a avaliação, quando ela tem que ser feita a 
posteriori e não como deveria ser, desde a produção. (BELLOTTO, 2006, p. 
117). 

 
As atividades de avaliação são produzidas nas fases corrente e 

intermediária dos documentos, consistindo na análise e decisão. O crescimento da 

massa documental conduz ao desenvolvimento de técnicas que aprovem a 

eliminação de documentos de valor não permanente. 

Schellenberg (2002) acredita que: 

 

De modo geral, a eficácia de um programa de redução de documentos pode 
ser avaliada de acordo com a correção de suas determinações. Num 
programa dessa natureza não há substituto para o cuidadoso trabalho de 
análise. Não há possibilidades de serem inventadas técnicas que reduzam o 
trabalho de decidir sobre os valores dos documentos a uma operação 
mecânica. (SCHELLENBERG, 2002, p. 180). 

 

O e-Arq (2011), estabelece critérios aos documentos o qual proporciona 

confiabilidade, autenticidade aos mesmos, conceituando a avaliação como: 

 

[...] um processo de análise dos documentos arquivísticos, visando os 
prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores primários e 
secundários que lhes são atribuídos. Os prazos de guarda e as ações de 
destinação deverão estar formalizados na tabela de temporalidade e 
destinação do órgão ou entidade. Os prazos de guarda referem-se ao 
tempo necessário para o arquivamento dos documentos nas fases corrente 
e intermediária, visando atender, exclusivamente, às necessidades da 
administração que os gerou, baseado em estimativas de uso (CONSELHO 
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 30). 

 

A avaliação torna-se responsável por determinar prazos de guarda e 

destinação final dentro de um contexto de relação entre o organismo produtor e os 

documentos criados no desenvolvimento das atividades. A partir desse ponto se faz 

necessário destacar as definições dos valores documentais: valor primário e valor 

secundário, abordados no próximo parágrafo. 
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2.3.1 Valores Documentais 

 

Na Arquivologia quando mencionado valor documental, este se remete ao 

prazo que determinará o tempo de guarda dos documentos, sendo especificados por 

valor primário e valor secundário. 

O valor primário é especifico a criação do documento, dividindo-se em 

administrativo, fiscal ou jurídico. O valor secundário ocorre quando o valor primário é 

finalizado e a guarda se faz permanente, este se divide em probatório e informativo.  

Conforme Jardim (1995) cita: 

 

O valor primário refere-se aos aspectos gerenciais do documento e à 
demanda de uso que este recebe por conta da administração que o 
produziu. Detectar o valor primário dos documentos é, como tal, identificar 
seu potencial de uso no âmbito do processo decisório, considerando suas 
dimensões gerenciais, legais e financeiras. [...] O valor secundário diz 
respeito às possibilidades de utilização do documento por usuários que o 
procuram por razões distintas e posteriores àquelas do seu produtor. 
(JARDIM, 1995, p. 6). 

 

O valor documental define-se a partir da função que o documento 

estabelecer, por isso independe a fase em que o documento esta, todo o registro de 

informação torna-se válido. Para Paes (2004), os valores documentais possuem um 

diferencial, tratando-se dos permanentes: 

 

O valor do documento é determinado em função de todas as suas possíveis 
finalidades e também do termo de vigência dessa finalidade. Em relação ao 
seu valor, os documentos podem ser: PERMANENTES VITAIS – aqueles 
que devem ser conservados indefinidamente por serem de importância vital 
para a organização. PERMANENTES – os que, pela informação que 
contêm, devem ser conservados indefinidamente. TEMPORÁRIOS – 
quando se pode determinar um prazo ou determinada data em que cessa o 
valor do documento. (PAES, 2004, p. 105). 

 

Os valores primários e secundários diferencia-se por qual razão o 

documento foi produzido. O valor primário pertence aos documentos que foram 

criados por necessidades administrativas, enquanto o valor secundário pertence aos 

documentos comprobatórios a informação registrada. 

Bernardes (1998) aborda os conceitos dos valores primários e secundários 

dos documentos: 
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O valor primário relaciona-se às razões de sua própria produção, 
considerando seu uso para fins administrativos, legais e fiscais. O valor 
secundário diz respeito à potencialidade do documento como prova ou fonte 
de informação para a pesquisa. (BERNARDES, 1998, p. 19). 

 

Segundo Rousseau e Couture (1998), evidenciam os conceitos dos valores 

primários e secundários como: 

 

[...] a noção do valor primário está diretamente ligada à razão de ser de 
documentos e recobre exatamente a utilização dos documentos para fins 
administrativos. [...] o valor secundário como sendo a qualidade do 
documento baseada nas utilizações não imediatas ou científicas. Esta 
qualidade radica essencialmente no testemunho privilegiado e objetivo que 
o documento fornece. (ROUSSEAU e COUTURE, 1998, p. 117-118). 

 

A definição dos valores documentais é considerada primordial para se 

determinar os prazos de guarda dos documentos, sendo assim torna-se necessário 

abordar os prazos de guarda, conceituando a tabela de temporalidade a seguir. 

 

2.3.2 Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD) 

 

A tabela de temporalidade constitui-se de um instrumento arquivístico que 

estabelece os prazos de guarda e eliminação dos documentos, trabalhando em 

conjunto com a avaliação. 

Paes (2004) sustenta a ideia de que “a tabela de temporalidade só deve ser 

aplicada após sua aprovação pela autoridade competente” (PAES, 2004, p. 106) e 

para evitar interpretações erradas, o instrumento deve estar descrito de forma clara. 

De acordo com Paes (2004), tabela de temporalidade define-se em:  

 

[...] instrumento de destinação que determina os prazos em que os 
documentos devem ser mantidos nos arquivos correntes e/ou 
intermediários, ou recolhidos aos arquivos permanentes, estabelecendo 
critérios para microfilmagem e eliminação. (PAES, 2004, p.106). 

 

Bernardes e Delatorre (2008) estabelecem que a tabela de temporalidade 

seja o resultado das:  

 

[...] atividades de avaliação, que define prazos de guarda para os 
documentos em razão de seus valores administrativo, fiscal, jurídico-legal, 
técnico, histórico, que autoriza a sua eliminação ou determina a sua guarda 
permanente. (BERNARDES e DELATORRE, 2008, p. 11). 
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Dessa forma, o Conselho Nacional de Arquivos (2005) define a tabela de 

temporalidade como: 

 

Instrumento de destinação, aprovado por autoridades competentes que 
determinam prazos e condições de guarda tendo em vista a transparência, 
recolhimento, descarte ou eliminação. (CONSELHO NACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2005, p. 159). 

 

A tabela de temporalidade de documentos se torna importante e 

indispensável à manutenção do arquivo, a partir de sua utilização é possível à 

determinação de prazos para a documentação, sendo que definir prazos de guarda 

e eliminação facilita o controle e organização do acervo. A seguir serão abordadas 

referências sobre o acondicionamento documental. 

 

2.4 Acondicionamento 

 

Para a conservação dos documentos torna se necessária estabelecer 

critérios de preservação documental. O local de armazenagem e as condições 

ambientais devem ser considerados de suma importância. 

De acordo com o Conselho Nacional de Arquivos (2005), os documentos 

devem ser: 

 

Armazenados em locais que apresentem condições ambientais apropriadas 
às suas necessidades de preservação, pelo prazo de guarda estabelecido 
em tabela de temporalidade e destinação. (CONSELHO NACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2005, p. 9). 

 

E ainda enfatiza: 

 

Armazenar todos os documentos em condições ambientais que assegurem 
sua preservação, pelo prazo de guarda estabelecido, isto é, em temperatura 
e umidade relativa do ar adequado a cada suporte documental. 
(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2005, p. 12). 

 

Destacando a importância do armazenamento, outro fator relevante para 

conservação documental é o acondicionamento. 

A finalidade do acondicionamento é guardar, proteger e facilitar o manuseio 

com o documento prevenindo danos ao suporte. Para conservá-los recomenda-se 
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acondicioná-los em mobiliários e invólucros adequados, respeitando as dimensões e 

as tipologias dos suportes. 

Devem-se observar os tipos de documentos que o acervo dispõe, para então 

poder armazená-los de maneira correta, com materiais apropriados que neutralizem 

os danos de degradação.  

Brito (2010), menciona a necessidade de conhecer o acervo documental 

antes de adquirir os materiais para a utilização na confecção de invólucros e/ou 

acondicionamentos, e informa algumas etapas que se deve seguir.  

Para assegurar-se da necessidade de cada documento a ser armazenada, a 

autora salienta a primordialidade de conhecer: “a localização do prédio; o espaço 

que abriga a reserva técnica e o objeto a ser preservado” (BRITO, 2010, p. 2). 

E enfatiza ainda a exigência de conhecer o acervo para a escolha do 

material: 

 

A escolha do material para a elaboração de um acondicionamento deve-se 
levar em conta a estabilidade química do material, sua resistência aos 
agentes de degradação, redução do impacto ambiental e do manuseio 
inadequado, além da proteção e apoio físico à obra. (BRITO, 2010, p. 2). 

 

Da mesma forma, Beck (1985) destaca a importância dos invólucros para a 

proteção dos documentos: 

 

A guarda de documentos sem a proteção de invólucros quer em caixa quer 
em simples embrulho de papel, sobre estantes de madeira ou metal, expõe 
o material não só à acidez da madeira e à possível ferrugem do metal, como 
aos resíduos de poeira, luz, umidade, calor e poluição da atmosfera. (BECK, 
1985, p. 13). 

 

Grande parte dos acondicionamentos utilizam invólucros feitos de papel. No 

entanto, deve-se observar e adquirir o material que cause menos dano ao suporte, 

principalmente aos documentos de guarda permanente, tendo em vista as possíveis 

reações que podem ocasionar com as propriedades que se encontram na estrutura 

do papel. Como ressalta Brito (2010), deve-se dar prioridade ao: 

 

Papel que em condições normais de utilização não se altera por pelo menos 
100 anos. Tecnicamente um papel só poderá ser considerado permanente 
se atender as normas internacionais de procedimentos de métodos de 
análises, assim como especificações mínimas. Estas normas determinam 
que o ph do papel deva ser de 7,5 a 10; não podendo conter mais de 1% de 
lignina e uma reserva alcalina mínima de 2%, etc. (BRITO, 2010, p. 3). 
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As embalagens, caixas de papelão, envelopes devem possuir o tamanho 

proporcional ao documento, sempre seguindo os padrões. De acordo com o 

Conselho Nacional de Arquivos (2005): 

 

A escolha deverá ser feita observando-se as características físicas e a 
natureza de cada suporte. A confecção e a disposição do mobiliário deverão 
acatar as normas existentes sobre qualidade e resistência e sobre 
segurança no trabalho. [...] As embalagens protegem os documentos contra 
a poeira e danos acidentais, minimizam as variações externas de 
temperatura e umidade relativa e reduzem os riscos de danos por água e 
fogo em casos de desastre. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 
2005, p. 14). 

 

Brito (2010) ressalta que para o acondicionamento de plantas arquitetônicas 

que estão totalmente enroladas, os materiais indicados para a guarda desses 

documentos nessa situação são os tubos papelão e/ou PVC1: 

 

Os tubos ou rolos são utilizados geralmente quando se tem plantas de 
grande formato enroladas e não há possibilidade de aplanamento e de 
armazenamento em mapotecas. Em muitas instituições utiliza-se o tubo de 
PVC recoberto com uma película de poliéster, porém o ideal é utilizar tubos 
de papelão livre de ácidos. (BRITO, 2010, p. 34). 

 

Com relação ao armazenamento das plantas arquitetônicas no arquivo, o 

ideal seria a utilização de mapotecas horizontais, caso a instituição não possua, 

como o APHMRG, deve-se armazenar da melhor forma possível sem causar danos 

aos documentos. 

A seguir serão abordados conceitos de descrição arquivística, atividade 

indispensável que auxilia a localização dos documentos no arquivo. 

 

2.5 Descrição Arquivística 

 

A descrição arquivística consiste em um procedimento arquivístico que 

ampara não só a localização, mas a representação dos documentos por meio dos 

instrumentos de pesquisa, acelerando a busca pela pesquisa documental. Neste 

processo o arquivista cria representações de um determinado acervo arquivístico, 

explicitando o contexto e conteúdo do acervo. 

                                                           
1
 PVC é a sigla inglesa de “Polyvinyl chloride” que em português significa Policloreto de polivinilia (ou 

Policloreto de vinil ). É amplamente aplicado em setores da construção civil, materiais de embalagens, como 
também na indústria de calçados. 
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Para Heredia Herreira (1991) descrição se define como uma “[...] ponte que 

comunica o documento com os usuários” (HERREDIA HERREIRA, 1991, p. 300, 

tradução nossa). 

Para Migues (1976) apud Paes (2004), “o trabalho de um arquivo só se 

completa com a elaboração de instrumentos de pesquisa, que consistem na 

descrição e na localização dos documentos no acervo e se destinam a orientar os 

usuários nas diversas modalidades de abordagem de um acervo documental” 

(MIGUEIS, 1976, p. 7 apud PAES, 2004, p. 126). 

Instrumentos de pesquisa consistem em “[...] obras que se destinam a 

orientar os usuários nas diversas modalidades de abordagem a um acervo 

documental” (MIGUEIS, 1976, apud BELLOTTO, 1979, p. 7). 

O instrumento é um mediador que apoia o usuário em sua pesquisa, 

permitindo o acesso descritivo da informação desejada, Lopez (2002) menciona a 

importância do instrumento de pesquisa para o arquivo, quando cita: “um arquivo 

sem instrumento de pesquisa adequado corre o risco de se tornar um verdadeiro 

mistério para o usuário” (LOPEZ, 2002 p. 13). 

Os instrumentos de pesquisa descritivos estabelecem o contato do usuário 

com a informação registrada, sem a necessidade de interagir com o documento 

físico. A seguir se apresentará a utilização do instrumento de pesquisa no arquivo. 

 

2.5.1 Instrumentos de Pesquisa 

 

Bellotto (2006) enfatiza que a origem da palavra instrumento com “a 

denominação “instrumentos de pesquisa” é a usual no Brasil e vem do francês 

instruments de recherche, embora a arquivística francesa também adote a 

expressão instruments de travail.” (BELLOTTO, 2006, p. 180). 

Os instrumentos de pesquisa acrescentam no desenvolvimento das 

atividades no arquivo, proporcionando maior eficiência e eficácia no acesso aos 

documentos, conforme cita Bellotto (2006).  

 

Os instrumentos de pesquisa são em essência, obras de referência que 
identificam, resumem e localizam, em diferentes graus e amplitudes, os 
fundos, as séries documentais e/ou as unidades documentais existentes em 
um arquivo permanente. (BELLOTTO, 2006, p. 180). 
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Os instrumentos possuem diferentes formatos, criados para as necessidades 

de cada acervo. Os tipos são denominados por: guia inventário, catálogo, catálogo 

seletivo e índice.  

De acordo com Paes (2004) o guia é:  

 

Obra destinada à orientação dos fundos que integram o acervo de um 
arquivo permanente. É o instrumento de pesquisa mais genérico, pois se 
propõe a informar sobre a totalidade dos fundos existentes no Arquivo. Sua 
finalidade é informar sobre o histórico, a natureza, a estrutura, o período de 
tempo, a quantidade de cada fundo integrante do acervo total do Arquivo. 
(PAES, 2004, p. 128). 

 

O inventário possui mostras de conjuntos documentais com descrições, 

viabilizando um conhecimento preliminar do conteúdo do documento. 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DBTA) o 

conceito de inventário consiste em:  

 

Instrumento de pesquisa que descreve, sumária ou analiticamente, as 
unidades de arquivamento de um fundo ou parte dele, cuja apresentação 
obedece a uma ordenação lógica que poderá refletir ou não a disposição 
física dos documentos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 109). 

 

Para Bellotto (2006), o catálogo se expressa como instrumento que 

descreve: “[...] unitariamente as peças documentais de uma série ou mais, ou de um 

conjunto de documentos, respeitada ou não a ordem da classificação.” (BELLOTTO, 

2006, p. 202). A referida autora, ainda enfatiza, a denominação do catálogo seletivo 

como: 

 

[...] instrumento de pesquisa que traz uma “relação seletiva de documentos 
pertencentes a um ou mais fundos e no qual cada peça integrante de uma 
unidade de arquivamento é descritiva minuciosamente”. (BELLOTTO, 2006, 
p. 212). 

 

Os catálogos seletivos superam a dimensão arquivística dos catálogos 

convencionais, ao escolher documentos que atendam a critérios temáticos, 

independente de sua posição no plano de classificação.  

A seguir será abordado o índice, instrumento escolhido para ser inserido no 

acervo de plantas arquitetônicas do APHMRG. 

O índice é um instrumento de pesquisa de grande eficiência, que auxilia nas 

buscas, fornece nomes, lugares, e assuntos. Por apresentar-se somente a 
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identificação e não as descrever torna-se um instrumento simples e rápido para a 

elaboração. Por ser um instrumento que possui agilidade na localização do 

documento, considerou-se o preferível a outros para inserir no arquivo.  

Segundo a publicação de Schellenberg (1980), os instrumentos índices e 

catálogos possuem algumas semelhanças como o aspecto físico e a informação 

registrada, porém sua forma de identificação dos documentos é o que os difere, 

como explica o autor: 

 

Nos catálogos, tal se faz mediante o fornecimento de dados sobre o 
responsável pela produção, o tipo, o lugar, a data desta e a sua quantidade. 
Nos índices, os documentos se identificam tão somente pelo símbolo ou 
pelo nome do produtor. Neles, outrossim, indica-se apenas o conteúdo dos 
materiais e, de ordinário, nenhuma informação bibliográfica é 
proporcionada. (SCHELLENBERG, 1980, p. 335). 

 

Para Bellotto (2006) “os índices podem ser parte complementar de 

inventários ou catálogos analíticos, ou ter personalidade própria, indexando 

diretamente os documentos” (BELLOTTO, 2006, p. 214). 

A autora ainda os define como sendo: “[...] uma lista alfabética (e 

eventualmente cronológica) de nomes de pessoas, lugares ou assuntos contidos em 

uma ou mais unidades arquivísticas” (ELSEVIER`S LEXICON, 1964 [s/p] apud 

BELLOTTO, 2006, p. 214). 

Referindo-se a citação de Bellotto (2006), o índice com personalidade 

própria, constitui-se de um instrumento que não necessita ser realizado através de 

outro instrumento como o catálogo, faz-se referência diretamente à unidade em 

questão. 

Paes (2004) define índice como: 

 

É uma lista sistemática, pormenorizada, dos elementos do conteúdo de um 
documento ou grupo de documentos, disposta em determinada ordem para 
indicar sua localização no texto. Sua finalidade é remeter rapidamente o 
leitor ao contexto onde se acha inserido o termo indexado e apresenta-se 
de duas formas: como obra independente ou como parte integrante da obra 
indexada. (PAES, 2004, p. 139). 

 

Os índices se dividem em dois grupos, sendo eles: índices pessoais e 

índices de assuntos. Para os índices pessoais ou também denominados 

onomásticos, apontam-se os nomes de pessoas. Esse índice é favorável às 

pesquisas de bibliografias, históricas e genealógicas. Já para o índice por assunto, 
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determinam-se os lugares, entidades coletivas, coisas e fenômenos, não devendo 

incluir nesse índice nomes pessoais. 

Para o arquivo obter resultados positivos com a criação do índice, deve-se 

mantê-lo organizado, classificado e codificado adequadamente, pois dessa forma 

proporcionará a plena eficiência do instrumento, tornando-se eficaz a inserção do 

índice no arquivo. 

A seguir será abordado o conceito das normas de descrições arquivísticas, 

que consistem em noções que possibilitam o acesso aos documentos. 

 

2.5.2 Normas de Descrição Arquivística 

 

As normas de descrição são fundamentais para que seja possível dar 

acesso aos documentos que fazem parte de uma instituição arquivística, logo a 

descrição promove o intermédio entre os documentos e os pesquisadores. 

 

2.5.2.1 Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (ISAD (G)) 

 

A norma ISAD (G), General International Standard of Archival Description, 

cuja tradução na terminologia brasileira, consagrou-se como: Norma Geral 

Internacional de Descrição Arquivística, foi aprovada pelo Conselho Internacional de 

Arquivos (CIA) 1. A norma propõe padronizar a descrição arquivística a partir de uma 

estruturação multinivel, ou seja, do geral para o particular, inserindo cada item da 

descrição na estrutura geral do fundo. 

É um conjunto de regras visadas para a Descrição Arquivística, assegura a 

criação das descrições consistentes, facilita a recuperação e troca de informação, 

possibilita o compartilhamento de dados de autoridades, possibilita a integração de 

descrição de diferentes arquivos.  

 

Surgiu na situação de um processo propenso a assegurar a criação de 
descrições consistentes, apropriadas e autoexplicativas; facilitar a 
recuperação e troca e a troca de informação sobre materiais de arquivo; 
possibilitar a partilha de dados de autoridades e tornar possível a integração 
de descrições de diferentes arquivos num sistema unificado de informação 
(ARQUIVO NACIONAL, 2000, p. 11). 

                                                           
1
 CIA- é a organização profissional da comunidade de arquivos, dedicada a promover a conservação, 

desenvolvimento e utilização do patrimônio mundial dos arquivos. 
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A norma estabelece diretrizes gerais para elaboração de descrições 

arquivísticas, aplicando-se as conjunções com as normas nacionais existentes ou 

mesmo com base para sua criação. A seguir a subunidade abordará a norma ISAAR 

(CPF). 

 

2.5.2.2 Norma de Registro de Autoridades Arquivísticas (ISAAR (CPF)) 

 

A ISAAR (CPF) foi lançada em 1996, com vistas a complementar a ISAD 

(G). A ISAAR (CPF) é a Norma de Registro de Autoridades Arquivísticas, que visa 

tratar dos pontos de acesso na Descrição Arquivística. É a norma em que os guias 

podem ser baseados. Essa norma usa o registro de autoridade como um 

instrumento para descrição no nível de fundo. Possui um conjunto de quatro áreas: 

identificação, descrição, relacionamento e controle. Seu objetivo é garantir a 

compreensão dos conceitos e desenvolver uma melhor prática na gestão dos 

arquivos. 

 

2.5.2.3 Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE) 

 

Norma Brasileira de Descrição Arquivística, compatível com as normas 

internacionais em vigor ISAD (G) e ISAAR (CPF). Seu objetivo principal é estruturar 

a informação a partir de elementos de descrições comuns, buscando atingir o 

mínimo possível na forma final das descrições. De acordo com o Conselho Nacional 

de Arquivos (2006): 

 

Seu objetivo , ao contrário, consiste na adaptação das normas 
internacionais à realidade brasileira, incorporando preocupações que o 
Comitê de Normas de Descrição do Conselho Internacional de Arquivos 
(CDS/CIA) considerava importantes, porém, de foro nacional. (CONSELHO 
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006, p. 9). 

 

A NOBRADE visa facilitar o acesso e intercâmbio de informação em âmbito 

nacional e internacional. Garanti maior qualidade do trabalho técnico, economia e 

recursos aplicados e otimização das informações recuperadas. Essa norma é 

voltada para os documentos de fase permanente, podendo ser utilizados para a 

descrição nas fases correntes e intermediários.  
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A NOBRADE estabelece oito elementos obrigatórios de descrição: código de 

referência, título, data(s), nível de descrição, dimensão e suporte, nome (s) do (s) 

produtor (es), condições de acesso, somente para descrições em níveis 0 e 1. Cabe 

destacar que fica a critério de cada instituição custodiadora acrescentar e apresentar 

os dados. 

 

2.5.2.4 Norma Internacional para Descrições de Funções (ISDF) 

 

Norma Internacional para Descrição de Funções, essa norma da diretriz para 

apresentação de descrições de funções e entidades associadas à produção e 

manutenção de arquivos, o termo função entende-se por: 

 

Não somente funções, mas também qualquer uma das subdivisões de uma 
função, tal como subfunção, procedimento operacional, atividade, tarefa, 
transação, ou outro termo de uso internacional, nacional ou local. 
(CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2007, p. 7). 

 

A norma permite esclarecer a proveniência dos documentos, a fim de 

contribuir na explicação que da origem aos documentos e o seu propósito de 

criação.  

 

2.5.2.5 Norma Internacional para Descrição de Instituições de Acervos 

Arquivísticos (ISDIAH) 

 

A Norma Internacional para Descrição de Instituições de Acervos 

Arquivísticos, lançada em 2008 é a última norma publicada pelo CIA. Tem por 

função primordial guardar arquivos e torná-los disponíveis para o público em geral. 

Publicada pelo Conselho Internacional de Arquivos (2008) esta norma visa: 

 

a) o fornecimento de orientação prática na identificação e contato com as 
instituições com acervos arquivísticos e no acesso ao acervo e aos serviços 
disponíveis; 
(b) a elaboração de diretórios de instituições com acervo arquivístico e/ou 
listas de autoridade; 
c) o estabelecimento de conexões com listas de autoridades de bibliotecas 
e museus e/ou desenvolvimento de diretórios comuns de instituições de 
patrimônio cultural nos níveis regional, nacional e internacional; e 
33 
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d) a produção de estatísticas de instituições com acervos arquivísticos, nos 
níveis regional, nacional e internacional. (CONSELHO INTERNACIONAL 
DE ARQUIVOS, 2008, p. 8). 

 

Entende-se que normas de descrição arquivística são ferramentas 

fundamentais e importantes para a realização das práticas no arquivo, pois 

asseguram a compreensão do acervo documental. 

O próximo capítulo apresentará qual a metodologia utilizada para executar 

as atividades propostas do Estágio Supervisionado II. 

 



3 METODOLOGIA 

 

A metodologia percorrida no trabalho pressupõe uma sequência de 

atividades que permitiram alcançar os objetivos propostos, tendo como base dos 

procedimentos metodológicos a combinação de pesquisas empíricas e teóricas, 

neste contexto foi necessário um termo de autorização para utilização de imagens 

(APÊNDICE A) para coletar as informações inseridas no Estágio Supervisionado II. 

As atividades que foram desenvolvidas no decorrer do Estágio 

Supervisionado II, estão dispostas a seguir no Quadro 2: 

 

Quadro 1: Planejamento das atividades 

Atividades Carga horária/180 horas 

semanais 

Quantidades de 

semanas/dias 

Classificar e avaliar as plantas 

arquitetônicas 

30 horas Uma semana 

Realizar atividades de 

acondicionamento 

60 horas Duas semanas 

Descrever o acervo para 

produção do catálogo seletivo e 

o índice remissivo 

70 horas Três semanas 

Escrita do Relatório 20 horas Uma semana 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

As próximas subunidades tratarão do diagnóstico desenvolvido no 

ARPHMRG durante as atividades do Estágio Supervisionado I, concluídas no 

primeiro semestre de 2017. 
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3.1 Histórico da Prefeitura Municipal de Rio Grande 

 

A Intendência Municipal originou-se no período colonial que vai de 1500, 

com a chegada dos portugueses, ate 1822 com a independência do país. 

O Brasil foi colônia de Portugal por mais de três séculos (1500-1822). 

Durante esse período, o poder sempre foi exercido por um monarca que governava 

de maneira absoluta, ou seja, centralizava todos os poderes e intervinha diretamente 

na economia. Essa maneira centralizada de governar foi estendida pela Coroa 

portuguesa para todas as colônias do Império, incluindo-se o Brasil. Assim, no 

Período Colonial, o Brasil foi submetido a diversas obrigações em relação a 

Portugal, a principal delas era o pacto colonial, que previa uma série de restrições 

comerciais da metrópole sobre a colônia. Por isso, enquanto o território brasileiro 

esteve sob o domínio português, as relações com Portugal foram marcadas pelas 

divergências entre os interesses da Coroa e os dos colonos. A independência 

política do Brasil foi conquistada em 1822. Porém, a construção da nação e do 

Estado brasileiro se limitou a princípio à separação entre Brasil e Portugal. 

(ALENCASTRO, 2000). 

A análise da estrutura administrativa no Rio Grande de São Pedro deve-se 

partir da constatação de que essa fora estabelecida em função do sistema colonial, 

ou seja, estabelecida na colônia enquanto extensão da administração metropolitana 

visando à manutenção do domínio político-militar do território e à exploração de 

produtos coloniais. Dessa forma, o governo foi estruturado tendo por base dois 

aspectos que lhe conferiram características particulares: a tardia integração desse 

território à colônia portuguesa e a administração pombalina em Portugal (MIRANDA, 

2002). 

A ocupação portuguesa no Rio Grande do Sul foi oficialmente iniciada em 

1737, com a expedição de José da Silva Paes e a construção do forte Jesus-Maria-

José, onde se fundou a cidade de Rio Grande. Os estabelecimentos dos órgãos e 

funcionários da administração deram-se gradativamente, ocorrendo no período do 

governo do Marquês do Pombal em Portugal (1750-1777). 

A Era Republicana no Brasil teve início em 1889, com a proclamação da 

Republica pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e vigora ate os dias de hoje. 

A Prefeitura Municipal de Rio grande se originou com a expedição de José 

da Silva Paes em 1737 onde fundou a cidade de Rio Grande, há 280 anos. De 
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acordo com a Lei Orgânica Municipal de 1990, a Prefeitura Municipal do Rio Grande, 

pessoa jurídica de direito público e interno, tem pleno uso de sua autonomia política, 

administrativa e financeira. Atualmente, sua administração é dividida por 18 

secretarias que auxiliam no desenvolvimento de suas atribuições, sendo elas: 

 Secretaria do Município da Cultura 

 Secretaria do Município da Educação 

 Secretaria do Município da Fazenda 

 Secretaria do Município da Pesca 

 Secretaria do Município da Saúde 

 Secretaria do Município da Cidadania e Assistência Social 

 Secretaria do Município da Comunicação e Relação Institucional 

 Secretaria do Município do Controle e Serviços Urbanos 

 Secretaria do Município da Coordenação e Planejamento 

 Secretaria do Município de Desenvolvimento, Inovações, Emprego e 

Renda. 

 Secretaria do Município de Desenvolvimento Primário 

 Secretaria do Município de Gestão Administrativa 

 Secretaria do Município de Habitação e Regularização Fundiária 

 Secretaria do Município de Infraestrutura, Mobilidade Urbana e 

Acessibilidade. 

 Secretaria do Município de Turismo, Esporte, Lazer. 

 Secretaria do Município do Cassino 

 Secretaria do Município do Meio Ambiente 

No decorrer do presente trabalho, o AHMRG passou da Secretaria do 

Município de Gestão Administrativa (SMGA), a ser subordinada a Secretaria do 

Município da Cultura (SMC), e alterou seu nome para Arquivo Público e Histórico 

Municipal de Rio Grande (APHMRG) de acordo com o Decreto nº 14.553 de dez de 

maio de 2017 (ANEXO 1), revogando o Decreto n° 9.923 de cinco de maio de 2008. 

A subunidade a seguir abordará o histórico do APHMRG. 
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3.1.1 Histórico do Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande 

 

O Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande, criado por volta do 

ano de 1941 como mencionado no Decreto Lei nº 40 de 30 de dezembro de 1941, 

sob a gestão do prefeito Roque Aita Junior, é um órgão que está vinculado à 

Secretaria do Município de Gestão Administrativa. Conforme o Decreto nº 4729 de 5 

de dezembro de 1985, instituiu-se o regimento interno do Centro Municipal de 

Cultura Inah Martensen, e este centro contava com a seguinte estrutura: a Galeria 

Municipal das Artes, Orquestra Municipal de Concertos, Patrimônio Histórico Cultural 

e Teatro Municipal. O Patrimônio Histórico Cultural era composto pelos órgãos: 

Acervo artístico-cultural; Arquivo Histórico Cultural e Núcleo de Arqueologia. 

Conforme os dados acima se supõem que o arquivo foi instituído antes de 

1941, porém não foi encontrado registro de sua criação, como também a mudança 

de designação para Arquivo Histórico. No entanto, de acordo com o Cadastro 

Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos (CODEARQ), 

estabelecido pela Resolução de nº 28, de 17 de fevereiro de 2009, do CONARQ, diz 

que a data de criação do Arquivo Histórico Municipal é de 15 de janeiro de 1948, 

mas apenas menciona a incorporação do regulamento de serviços municipais 

originando a Secção de Pessoal e Arquivo dentro da diretoria de Administração, ou 

seja, não se concilia com o Decreto n° 40, de 30 de dezembro de 1941 apresentado 

acima. A Figura 2 demonstra os cargos e funções referentes ao arquivo. 

 

Figura 2: Cargos e funções do APHMRG 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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Segundo o regimento interno publicado no Decreto n° 9.923 de 5 de maio de 

2008 o arquivo tem por objetivo preservar o acervo documental do Executivo 

Municipal da Cidade do Rio Grande, a fim de permitir o acesso aos usuários. 

 

Suas funções são atribuídas: 
I - recolher, adquirir e receber através de doações, o acervo arquivístico 
produzido pelos órgãos do Executivo Municipal, no exercício de suas 
funções; 
II - estender a custódia aos documentos de origem particular considerados 
de interesse público municipal, fontes estas que testemunham a evolução 
histórica da comunidade; 
III - resgatar através do acervo, a memória histórica e a identidade cultural 
do Município; 
IV - conservar, preservar e restaurar o acervo arquivístico, de acordo com 
normas técnicas, contidas neste Regimento e manter um Procedimento 
Global de Preservação, Conservação e Restauração do Acervo 
Documental; 
V - proceder a guarda do acervo arquivístico, de acordo com as normas 
técnicas previstas neste Regimento e elaboradas pela equipe técnica da 
instituição, os quais somente poderão sofrer alterações após avaliação dos 
procedimentos a serem adotados; 
VI - classificar o acervo documental de acordo com as técnicas arquivísticas 
adotado; 
39 
VII - viabilizar a transferência para o arquivo intermediário dos documentos 
produzidos pelas Secretarias Municipais, de conformidade com a legislação 
vigente; 
VIII - recolher como depósito os documentos produzidos e acumulados, com 
as características de arquivo permanente; 
IX - estabelecer diretrizes e normas, e exercer a supervisão, articulação e 
orientação técnica das unidades que desenvolvem atividades de protocolo e 
arquivos correntes, no âmbito do Poder Executivo do Município; 
X - proporcionar ao público em geral acesso a documentação, reservando 
para tal espaço adequado a pesquisa nas dependências do Arquivo 
Histórico Municipal; 
XI - realizar pesquisas de acervo e de caráter histórico-cultural; 
XII - divulgar, através de diferentes formas e veículos, o acervo, as 
atividades e as pesquisas realizadas pela Instituição; 
XIII - agenciar as ações e atividades que promovam a educação patrimonial; 
XIV - organizar e dinamizar o Sistema Municipal de Arquivos a ser 
implantado pela e para Administração Pública Municipal. (RIO GRANDE, 
2008, [s/p]). 

 

O arquivo tem autonomia para fazer intervenções nas ações arquivísticas, 

tanto práticas como intelectual, em toda documentação que esta sob sua custódia 

assim como as que continuam a chegar, documentos de valores administrativos, 

testemunhais e históricos fazem parte do acervo. Resgatar, avaliar, conservar ou ate 

mesmo eliminar os documentos são tarefas que o arquivo deve cumprir. A missão do 

arquivo histórico é continuar resgatando memórias que formam a identidade de uma 

sociedade, e assim tornar publica a riqueza que é a nossa história. 
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No entanto, no decorrer do presente trabalho, o AHMRG, passou pelo 

processo de transição da Secretaria do Município de Gestão Administrativa (SMGA) 

para a Secretaria do Município da Cultura (SMC), sendo validado pelo Decreto nº 

14.553 de dez de maio de 2017, revogando o Decreto anterior de nº 9.923 de cinco 

de maio de 2008, alterando seu regimento interno como mostra o (ANEXO 1), e 

também sua razão social para Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande. 

A partir desse ponto, ao mencionar-se o arquivo no presente trabalho, será 

utilizado à sigla da atual nomenclatura, Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio 

Grande (APHMRG). 

 

3.1.2 Diagnóstico do Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande 

 

O arquivo localiza-se no prédio da prefeitura municipal, no centro da cidade 

de Rio Grande, situado perto dos principais pontos turísticos do município como a 

Igreja Matriz São Pedro, Receita Federal do Brasil, Biblioteca Riograndense, 

Mercado Público e Cais do Rincão da Cebola. 

O arquivo este vinculado a Secretaria do Município da Cultura (SMC), de 

acordo com o decreto (ANEXO 1) o arquivo institui núcleos para melhor atender as 

atividades do acervo, sendo eles: Núcleo de Gestão Documental, Arquivos 

Permanentes e Preservação de Acervos e Núcleo de Difusão e atendimento ao 

público. O arquivo passou por modificações na sua estrutura hierárquica, sendo 

divididos em: 

I – Comitê Gestor 

II – Dirigentes do Arquivo Público e Histórico Municipal 

III – Chefe(s) de núcleos 

Em seu quadro de profissionais está distribuído da seguinte forma: duas 

arquivistas com formação superior, uma auxiliar administrativo que possui o nível de 

formação de ensino médio, também faz parte do arquivo dois estagiários, esses 

possuem um prazo determinado de acordo com o contrato. 

O arquivo posiciona-se no primeiro piso do prédio, dividindo-se em cinco 

peças: um anexo, uma área, uma sala para atendimento ao público, duas salas 

menores que servem para o armazenamento de alguns documentos e o acervo 

documental localiza-se na peça maior do prédio. 
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Na sala de atendimento ao público, as paredes divisórias e o teto são 

constituídos de gesso cartonado, o piso é de parquet, a porta para a entrada no 

arquivo é feita de vidro e possui uma abertura superior. 

A iluminação é mista, a luz natural é através de janelas dispostas nas peças 

do acervo. A luz artificial se faz por meio de lâmpadas fluorescentes, assim como 

duas lâmpadas de emergência. 

O mobiliário é composto por mesas, estantes e armários de madeira e 

também de aço. O acervo possui equipamentos para auxiliar as atividades 

administrativas, como: cinco computadores, uma impresso multifuncional, uma 

leitora de microfilme, uma fragmentadora e uma câmera para captar imagens. 

O piso da sala do acervo é composto de cerâmica de cor branca, suas 

paredes são de alvenaria e seu teto possui visivelmente uma estrutura de tesouras 

metálicas, com revestimentos parecendo ser isolante térmico. A luminosidade do 

acervo documental é composta por luz natural e artificial, sendo quatro lâmpadas 

fluorescentes, de modelo canaletas duplas, e uma lâmpada de emergência grande. 

O mobiliário dentro do acervo documental possui estantes artesanais feitas em 

madeira, estantes, gaveteiros e armários de ferro. 

O monitoramento do arquivo é feito por câmeras de segurança, sendo que 

uma fica na porta de entrada e a outra dentro do acervo. O monitoramento é feito a 

partir da guarda municipal, funcionários internos da prefeitura. 

Para o combate a incêndio o arquivo possui dois extintores, um PQS BC 

para incêndio de líquidos inflamáveis e eletricidade e outro extintor com água para 

incêndio em aparas de papel e madeira. 

Em relação à climatização, o acervo não possui aparelhos para adequar o 

clima no ambiente, possui apenas ventilação natural que faz corrente da janela com 

a porta para o anexo, sendo este um causador muito grave para a deterioração dos 

documentos, pois a temperatura oscila constantemente causando deformações nas 

fibras do papel assim como as proliferações de agentes biológicos. 

Salienta-se também, a preocupação por estar perto do cais, pela posição 

geográfica onde se encontra a possibilidade da ocorrência de enchentes. Outro fator 

preocupante é a incidência da maresia e umidade que os documentos podem sofrer. 

Os documentos do acervo estão sendo analisados pelas arquivistas do local. 

As arquivistas ao elaborar seu plano de classificação e a tabela de temporalidade, 

optaram pelas recomendações da publicação Planas de Classificação e Tabelas de 
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Temporalidade de Documentos para Administrações Públicas Municipais, de Daise 

Apparecida Oliveira (2007). Acreditam que suas recomendações adaptam-se melhor 

as condições em que o acervo encontra-se nesse momento 

Adotando este conceito, as arquivistas ao elaborar o PCD e a TTD para o 

arquivo, estão delimitando o prazo e o destino de cada documento no acervo, 

certamente uma tarefa meticulosa e lenta pela grande massa documental. 

Os documentos do arquivo são datados a partir de 1830, até o momento 

esta é a data mais antiga encontrada, grande parte destes sendo manuscritos, 

carregam, muitas vezes, informações que possuem características únicas que 

podem definir o modo de como eram feitos os trâmites administrativos daquela 

época. Como exemplo pode-se citar as licenças para abrir comércio, pedidos dos 

fiscais para demolições ou infrações no código de postura, pedidos de isenção de 

multas dadas pelos fiscais em desacordo com o código de posturas da cidade na 

época, informações da cadeia civil sobre os atos ocorridos, entre outros. 

Com o passar dos anos, o arquivo recebeu documentações das diversas 

secretarias vinculadas a prefeitura. Esses documentos relatam as atividades-meio e 

atividades-fim referentes ao cotidiano de cada setor. 

O arquivo dispõe no acervo aproximadamente 501,29 metros lineares de 

documentos textuais, 60,60 metros lineares de livros, (coletâneas, leis, protocolos de 

variados anos, documentos cartográficos). Também armazena documentos de 

variados suportes como: fotografias, fitas VHS, DVD, Cd, microfilmes, clichês, todos 

com registros variados das atividades da Prefeitura Municipal, abaixo, na Figura 3, a 

imagem do acervo documental. 

 

Figura 3: Foto do acervo documental 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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O Quadro 2 demonstra a quantidade de cada suporte citado acima, 

especificando seu gênero documental e a identificação dos assuntos de cada 

suporte. 

 

Quadro 2: Quantidade dos suportes 

Quantida

de 

Suporte Gênero Documental Atividade/Função/Assunto 

114 rolos Filme 35mm x 30.5m Microfilme Projetos arquitetônicos 

11 rolos Filme 35 mm x 30.5m Microfilme Impostos de veículos 

56 rolos Filme 16 mm x 30.5 m Microfilme Cadastro imobiliário 

101 rolos Filme 16 mm x 30.5 m Microfilme Compras/licitações 

80 rolos Filme 16 mm x 30.5 m Microfilme Sem identificação 

07 rolos Filme 35mm x 30.5m Microfilme Fichas Financeiras/Folhas de 

pagamento 

14 rolos Filme 35mm x 30.5m Microfilme Relatórios Bancários/Funcionário 

Exonerado 

57 rolos Filme 35mm x 30.5m Microfilme Sem uso 

50 rolos Filme 35mm x 30.5m Microfilme Sem identificação 

05 rolos Filme 35mm x 30.5m Microfilme Sem identificação 

03 

unidades 

Fitas cassete Sonoro Sem identificação 

06 

unidades 

Boninas grandes Audiovisual Sem identificação 

65 

unidades 

Clichês (madeira e 

placa de metal) 

Tipografia/Tridimensional Plantas/tubulações/caixa d` 

água/escolas/monumentos/praças/

móveis no cassino e cidade/festa 

do mar 

215 

unidades 

Cd e Dvd Audiovisual/Informática 

 

IPTU/Programas cidade 

nossa/Festividades/Projetos 

279 

unidades  

Fitas VHS Audiovisual Carnaval/obras/limpeza/eventos/au

diências/solenidades/reuniões 

900 

unidades 

Fotografias Iconográfico Diversos 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Caso necessite de alguma reprodução documental, o arquivo disponibiliza o 

acesso por meio de digitalização e fotocópia, esses procedimentos são 

exclusivamente feito pelas arquivistas. A situação do acervo, em geral, é bastante 
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deteriorada, a maioria está acondicionada em pacotes empilhados em palhetes, 

outras partes estão em estantes de madeira artesanais, e outra parte em estantes e 

armários de ferro, com presença de sujidades, poeiras, fungos, traças, piolho de 

livro, brocas, mofo, marcas de clips, grampos enferrujados, documentos rasgados, 

mal acondicionados deixando-os dobrados e marcados. 

O arquivo realiza visitas técnicas para pesquisadores, professores, alunos e 

também para a comunidade concedem pesquisas documentais que são realizadas 

no local, mas não há empréstimos de documentos, se necessário, e em documentos 

não deteriorados ou em risco, faz-se a reprodução digitalizada ou fotocópia e 

encaminhada por e-mail. As atividades de reprodução documental são 

exclusivamente feitas pelas arquivistas e encaminhadas somente por elas. 

Para entrar em contato com o arquivo, este possui telefone, e-mail1 e 

recentemente foi criado um site2 onde este disponibiliza todos os contatos, o horário 

do expediente, os serviços que oferece e também as atividades acadêmicas que o 

arquivo propõe. 

 

3.1.3 Diagnóstico do Acervo das Plantas Arquitetônicas 

 

O acervo escolhido para a realização do projeto será o cartográfico. O 

diagnóstico foi feito exclusivo nas plantas arquitetônicas que estão sob custódia do 

Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande (APHMRG), localizado no 

prédio da Prefeitura. A secretaria que compete à guarda e criação das plantas é a 

Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento (SMCP), porém será feito 

um recorte e se trabalhará somente nas plantas que estão armazenadas no 

APHMRG. 

O acervo possui uma média de 400 plantas arquitetônicas, divididas entre 

plantas baixas de terrenos, edificações3 tubulações4 e elétricas5. Este fundo até o 

momento não recebeu mais nenhum documento. 

                                                           
1
 arquivo.riogrande@gmail.com 

2
 www.arquivohistoricomunicipal.wix 

3
 Peça desenhada integrante do projeto de construção de um edifício que compreende a vista superior do 

plano secante horizontal. 
4
 São desenhos feitos em escala contendo todas as tubulações de uma determinada área, apresentada em 

projeção horizontal. 
5
 Planta baixa onde nela esta especificando a distribuição elétrica geral. 
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De acordo com a Tabela de Temporalidade do Conselho Nacional de 

Arquivos (2001) as plantas arquitetônicas possuem valor permanente, probatórios, 

pois o seu registro possui valor histórico para a sociedade e deve permanecer 

preservado. 

O acervo cartográfico mantém-se de certa forma organizada pelas 

arquivistas do local, porém é necessária a intervenção arquivística para torna-lo 

acessível. 

As plantas documentais compreendem o período de 1944 a 1992. A planta a 

seguir é a do Pórtico (1950) da entrada da cidade, (Figuras 4 e 5). O acervo é 

constituído por diversas construções urbanísticas arquitetônicas, assim como 

monumentos que fazem parte da evolução do município de Rio Grande. 

 

Figura 4: Foto da planta do pórtico de Rio Grande, 1950. 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Figura 5: Foto da planta baixa do pórtico 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 



O arquivo não possui os registros de entrada desses documentos, acredita-

se na possibilidade de que quando o prédio da Prefeitura foi atingido por um 

incêndio em 2006, atingindo também o arquivo, toda a documentação assim como 

todos os setores administrativos localizados no prédio, foram distribuídos para 

outros prédios até as obras se concretizarem. Os documentos do arquivo se 

dividiram entre os prédios do Clube do Comércio e a Secretária de Coordenação e 

Planejamento. 

Dessa forma se presume que em 2012 quando o prédio da Prefeitura 

reinaugurou suas dependências, quando feita a logística para recolher toda a 

documentação esse acervo arquitetônico possa ter se inserido por engano no 

APHMRG. 

Apesar de o APHMRG possibilitar ao público acesso a pesquisas e 

consultas, o acervo de plantas arquitetônicas nunca foi requisitado para pesquisa. 

Acredita-se que falta difusão desse acervo para o público em geral, quanto para 

acadêmicos dos cursos de engenharia, arquitetura como também para historiadores 

que buscam respostas para suas pesquisas. 

Todo o APHMRG não possui nenhum instrumento de pesquisa, em razão 

disso o trabalho realizará a construção e implantação de um catálogo seletivo e um 

índice remissivo onde proporcionará assistência na localização do acervo 

cartográfico dentro do arquivo. 

O APHMRG não possui um local próprio para o armazenamento do acervo 

de plantas arquitetônicas, tão pouco o acondicionamento adequado para esses 

documentos. Algumas plantas estão acondicionadas em invólucros de papelão, 

como mostra a Figura 6, e outras apenas estão acondicionadas e armazenadas em 

uma caixa de papelão que fica localizada no chão.  

Percebe-se na imagem a seguir, a umidade em que o papelão encontra-se. 

A literatura assegura que este, não é o material mais adequado para o 

acondicionamento das plantas arquitetônicas, tendo em vista o suporte diferenciado 

desse acervo, logo se faz necessário que o involucro possua o mínimo de segurança 

para protegê-lo dos fatores ambientais e biológicos. 
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Figura 6: Foto das plantas acondicionadas no papelão 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Como já foi dito, as plantas arquitetônicas têm suporte diferenciado do 

textual, por possuir fibras de celulose, logo tendem a quebrar quando enroladas em 

função da perda da flexibilidade das fibras, nesse contexto cabe ressaltar a 

necessidade de um cuidado especial para o acervo.  

O ideal seria armazená-los de forma correta, ou seja, em uma mapoteca, 

dessa forma o documento ficaria totalmente aberto, como indica a literatura e livre 

de qualquer quebra ou ruptura no suporte. 

Contudo a Prefeitura Municipal não dispõe de recursos financeiros no 

momento para disponibilizar ao APHMRG a aquisição do mobiliário adequado para o 

armazenamento das plantas, no caso uma mapoteca. Sendo assim a probabilidade 

de mantê-las enroladas é certo, porém acondicioná-las com material menos 

agressivo para o documento e que proporcione maior durabilidade, são ações que 

esse projeto almeja alcançar.  

Grande parte do acervo de plantas arquitetônicas possui apenas um 

envoltório feito em papel, onde se descreve parcialmente o assunto e a localização 

da planta como mostram na Figura 7. 
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Figura 7: Foto com identificação do assunto 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Por se tratar de um acervo que ainda não tem procura por pesquisa, este 

não se torna um acervo atrativo para a preservação diante dos outros mais 

pesquisados, sendo assim percebe-se que o acervo não teve nenhum tipo de 

intervenção arquivística. 

Observa-se nas Figuras 8 e 9, o elevado nível de degradação que algumas 

plantas possuem. Tendo em vista as más condições de armazenamento e 

acondicionamento inadequado, os fatores ambientais e os fatores biológicos 

contribuem na aceleração da degradação do documento. 

 

Figura 8: Foto de uma planta aberta em estado de deterioração 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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Figura 9: Foto da planta danificada 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Cabe aqui destacar que o presente projeto não abordará atividades de 

higienização na documentação do acervo de plantas arquitetônicas, somente 

desenvolverá invólucros adequados, que possibilite neutralizar os danos que o 

arquivo oferece. 

Tendo em vista as sujidades encontradas nas plantas, como mofo e outras 

deteriorações na estrutura do suporte como mostram as figuras anteriores, a simples 

higienização mecânica não alteraria as sujidades que o acervo contém. 

Não resta dúvida sobre a urgência que o acervo demanda de uma 

higienização. Porém para obter plenos resultados esta deverá ser executada de 

acordo com as necessidades especificas do suporte, observando que sua textura é 

completamente diferente de um documento textual com fibra de celulose, onde 

requer a utilização de materiais próprios para a realização das atividades de 

higienização mecânica e higienização química, a fim de eliminar todos os danos que 

o acervo de plantas arquitetônicas abrange. 

 

3.2 Atividades desenvolvidas 

 

As atividades do Estágio Supervisionado II foram desenvolvidas 

exclusivamente no acervo de plantas arquitetônicas que esta sob a custódia do 

Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande. As atividades foram 
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desenvolvidas de acordo com a ordem dos objetivos específicos no Estágio 

Supervisionado I. 

O primeiro objetivo foi desenvolvido no acervo de plantas arquitetônicas, 

aplicando o plano de classificação e a tabela de temporalidade nos documentos. 

O segundo objetivo foi desenvolver o acondicionamento das plantas 

arquitetônicas, o qual foi agrupado cada conjunto de projeto, fixado em um dos lados 

a identificação da planta arquitetônica por uma etiqueta com a notação necessária, 

que possibilita a localização do pacote no índice remissivo. 

O terceiro objetivo foi descrever o acervo para a produção dos instrumentos 

de pesquisa: catálogo seletivo e índice remissivo. Nessa etapa foi realizada a 

descrição do fundo, da série e como o acervo de plantas está organizado por 

conjuntos de projetos, foi feita a descrição do dossiê dos quinze projetos mais 

antigos do acervo, representando um percentual de 10% do acervo na estrutura de 

um catálogo seletivo. 

 

3.3 Recursos 

 

Os quadros a seguir, tendem a demonstrar como foram distribuídos os 

recursos orçamentários e recursos humanos do projeto em questão. Neles pode-se 

observar como foram feitas essas distribuições.  

 

3.3.1 Recursos Humanos 

 

O quadro de recursos humanos consiste nos profissionais e a quantidade de 

cada um deles necessária para obtenção dos resultados almejados. 

 

Quadro 3: Detalhamento dos recursos humanos 

Profissionais Quantidade 

Acadêmico 01 

Orientador 01 

Coorientadora 01 

Supervisor de Estágio 01 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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3.3.2 Recursos Materiais 

 

Os recursos materiais foram disponibilizados pela unidade onde será 

realizado o Estágio Supervisionado II, sua divisão foi feita por itens e quantidades, 

essenciais para o desenvolvimento do Estágio Supervisionado II. 

 

Quadro 4: Detalhamento dos recursos materiais 

Materiais Quantidade Procedência 

Jaleco 01 unidade APHMRG 

Máscaras 01 caixa APHMRG 

Luvas de látex (P) 01 caixa com 100 unid. APHMRG 

Folha de cartolina branco 400 unidades APHMRG 

Envelopes 01 caixa APHMRG 

Etiquetas 400 unidades APHMRG 

Fita dupla face 01 rolo APHMRG 

Computador 01 unidade APHMRG 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

3.4 Cronograma 

 

Os Quadros 5 e 6, demonstraram através dos cronogramas as atividades 

desenvolvidas com suas respectivas duração de tempo do Estágio Supervisionado I 

e Estágio Supervisionado II. 

 

Quadro 5: Cronograma do Estágio Supervisionado I 

Atividades Março Abril Maio Junho Julho 

Definição do local e orientador para a 

Elaboração do Projeto 

     X     

Coleta de Dados e Diagnóstico  X    

Redação do Projeto   X   

Período para entrega do Projeto de 

Estágio Supervisionado I 

   X  

Período de defesa dos projetos de 

Estágio Supervisionado I 

    X 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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Quadro 6: Cronograma do Estágio Supervisionado II. 

Atividades Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Classificação Arquivística X     

Avaliação Arquivística  X    

Acondicionamento   X   

Descrição Arquivística   X   

Escrita do Relatório do 

Estágio Supervisionado II 

   X  

Entrega do Relatório do 

Estágio Supervisionado II 

    X 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A subunidade a seguir desenvolverá as atividades executadas durante o 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado II, com as sequências dos objetivos 

específicos propostos no Estágio Supervisionado I. 

 

4.1 Resultados das atividades concluídas referente aos objetivos específicos 

 

As atividades do Estágio Supervisionado II foram desenvolvidas 

exclusivamente no acervo de plantas arquitetônicas armazenadas no APHMRG. 

Neste contexto, as atividades corresponderam os objetivos específicos 

propostos no Estágio Supervisionado I. Assim, serão apresentados por unidades 

todos os objetivos de acordo com seu segmento. 

No decorrer das atividades do Estágio Supervisionado I, foi desenvolvido o 

diagnóstico do APHMRG, nesse levantamento observou-se o histórico da instituição 

e suas atividades e funções, assim como os dados sobre a organização e produção 

documental. Cabe destacar, que ao mensurar o acervo de plantas foi identificado um 

total de 400 plantas, no entanto no decorrer das atividades práticas do Estágio 

Supervisionado II, constatou-se que o acervo possui um total de 760 plantas. 

 

4.1.1 Aplicar o Plano de Classificação de Documentos (PCD) e a Tabela de 

Temporalidade (TTD) 

 

Para desenvolver o primeiro objetivo específico de aplicar o plano de 

classificação documental e a tabela de temporalidade, foi necessário o 

conhecimento dos instrumentos de gestão utilizados pelas arquivistas.  

Dessa forma foi realizada uma reunião junto às mesmas, para resolver em 

um consenso unânime sobre a escolha da classificação mais adequada ao acervo 

de plantas. Sendo assim, tornou-se necessário identificar a publicação que estava 

sendo utilizada como base para classificar o arquivo. De acordo com as arquivistas, 

a publicação aplicada no APHMRG: “Planos de Classificação e Tabelas de 

Temporalidade para Administrações Públicas Municipais”, da Daise Apparecida de 

Oliveira (2007). E com base nessa publicação o acervo foi classificado pelo método 

funcional, pertencendo a seguinte classificação: 
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Figura 10: Detalhamento da classificação do acervo de plantas arquitetônicas 

Grupo 5: Serviços Urbanos 

Função: 5.1.01 Planejamento Urbano e Meio Ambiente 

Série: 5.1.01.00.10 Cartas geodésicas e plantas 

Fonte: Daiane Barros, 2017. 

 

Destaco que todas as plantas arquitetônicas receberam a mesma série e 

identificadas uma a uma no lado inverso ao registro, no canto superior direito. Foi 

utilizado um lápis 2B, como mostra as Figuras 11 e 12: 

 

Figura 11: Identificando o acervo de plantas arquitetônicas 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Figura 12: Inserindo o código na planta arquitetônica. 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Neste contexto o acervo foi avaliado como documentos de guarda 

permanente diante da relevância das informações contidas no mesmo, e através da 
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TTD utilizada no arquivo, constatou-se que as plantas arquitetônicas são 

documentos que detêm valor probatório e testemunhal, permanecendo 

armazenadas em sua totalidade. 

O método de arquivamento visa acessar o documento com maior rapidez, 

através do arquivamento do acervo de plantas utilizou-se a ordenação seguindo o 

método alfabético, considerando o elemento principal ao acesso ao documento, o 

nome da construção. A próxima unidade desenvolverá as atividades realizadas no 

objetivo dois, que considerou acondicionar o acervo de plantas, com o intuito de 

neutralizar os danos sobre os documentos. 

 

4.1.2 Promover o acondicionamento do acervo de plantas arquitetônicas 

 

O objetivo da atividade de acondicionamento foi elaborar invólucros para 

agrupar cada projeto de construção, proporcionando além da proteção do suporte a 

organização física dos projetos. 

O ARPHMRG não dispôs de verbas financeiras para a compra dos materiais 

necessários para o acondicionamento do acervo, dessa forma foi necessário 

elaborar invólucros que promovessem a proteção dos suportes, considerando os 

tamanhos adequados para cada planta.  

Assim, foram desenvolvidos os invólucros com folhas de papel cartolina, fita 

durex larga, tesoura, lápis e régua, conforme a Figura 13. Cabe destacar que os 

materiais utilizados não são recomendados pela literatura, no entanto realizei as 

atividades com os mesmos, adaptando-os as necessidades dos documentos. 

 

Figura 13: Materiais utilizados para confecção do invólucro. 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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Destaco que para a elaboração do invólucro foi necessário verificar as 

dimensões das plantas, assim como a quantidade que cada projeto contém. 

Assim sendo, para as plantas com dimensões maiores e para os conjuntos 

foram necessários adicionar uma ou duas folhas na confecção do invólucro, pois o 

propósito do acondicionamento é manter o documento absolutamente preservado, a 

fim de protegê-lo contra as sujidades, microrganismos e também ao manuseio da 

planta. 

Os invólucros foram construídos seguindo as considerações de Brito (2010) 

que destaca a utilização de modelos em formatos de tubos para acervos que 

contemplem plantas arquitetônicas enroladas. 

 

Os tubos ou rolos são utilizados geralmente quando se tem plantas de 
grande formato enroladas e não há possibilidade de aplanamento e de 
armazenamento em mapotecas. Em muitas instituições utiliza-se o tubo de 
PVC recoberto com uma película de poliéster, porém o ideal é utilizar tubos 
de papelão livre de ácidos. (BRITO, 2010, p. 34). 

 

Diante dessas observações, priorizei as confecções dos invólucros em 

formatos de tubos, produzindo modelos, com folhas de cartolina, similares aos tubos 

de papelão, conforme Figura 14. De maneira que enrolei o papel cartolina e com a 

fita durex larga fixei os lados do mesmo, alcançando um formato arredondado. Nas 

extremidades do invólucro, em um lado foi totalmente lacrado e do outro lado foi feito 

uma abertura com o propósito de retirar a planta quando necessário.  

 

Figura 14: Modelo de invólucro 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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Depois de elaborado todos os invólucros do acervo de plantas, foram 

produzidos etiquetas no Word, impressas no próprio arquivo, seguindo o padrão do 

arquivo, conforme Figura 15.  

A notação da etiqueta, Apêndice C, identificou o fundo, a série e o número 

que referência à localização do conjunto arquitetônico, a partir do auxilio do 

instrumento também criado o índice remissivo. 

 

Figura 15: Etiqueta de identificação 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

É interessante destacar, ao término das atividades de acondicionamento 

foram construídos 156 pacotes de invólucros de papel cartolina, ou seja o acervo de 

plantas do APHMRG é composto por 156 projetos de construções urbanísticas que 

pertence ao município de Rio Grande, conforme ilustra a Figura 16. 

 

Figura 16: Acervo acondicionado em papel cartolina 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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Para acondicionar todo esse acervo, foi disponibilizado um armário de aço 

localizado em uma das peças do arquivo. Como se trata de um móvel antigo e feito 

de aço, o mesmo possui em algumas partes ferrugens. Dessa forma considerei 

revestir as prateleiras com papel crafit, a fim de neutralizar os danos que a ferrugem 

pode causar aos suportes das plantas, Figura 17.  

 

Figura 17: Armário de armazenagem do acervo de plantas arquitetônico 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

A organização física do acervo seguiu a ordenação do índice elaborado pelo 

método alfabético, ou seja, todas as plantas arquitetônicas foram distribuídas nas 

prateleiras de forma alfabética, dessa forma o acesso torna-se mais ágil assim como 

a inclusão de outros conjuntos arquitetônicos nesse acervo.  

Diante disso a atividade de ordenação física do acervo foi desenvolvida com 

pleno êxito no APHMRG. A próxima unidade abordará a descrição do acervo e a 

elaboração de dois instrumentos de pesquisa, o índice remissivo e um catálogo 

seletivo. 
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4.1.3 Elaborar um catálogo seletivo e um índice remissivo como 

instrumentos de pesquisa para o acervo de plantas arquitetônicas. 

 

O próximo e último objetivo específico do Estágio Supervisionado I foi 

descrever o acervo de plantas arquitetônicas para a elaboração do instrumento de 

pesquisa. 

Ao descrever o fundo, considerei o mesmo como a Secretaria do Município 

de Coordenação e Planejamento, órgão produtor das plantas arquitetônicas 

municipais. A observação foi feita a partir da visão minimalista de Lopes (2009), pois 

direciona o foco diretamente ao ponto em que está o problema, no caso o órgão 

responsável por criar os documentos arquitetônicos, a Secretaria do Município de 

Planejamento e Coordenação. Logo, compreendo que a Prefeitura detém de uma 

visão maximalista, pois o seu foco prevalece no âmbito geral da instituição. 

O fundo e a série foram descritos de acordo com a orientação da Norma 

Brasileira de Descrição (NOBRADE), utilizando as 8 áreas da norma. Para realizar a 

descrição documental, considerei os conjuntos arquitetônicos como dossiês ao invés 

de dispersá-los e descrever como item documental, por entender que os 

documentos apresentam características de conjunto, no qual aproxima o conceito da 

NOBRADE, em relação a descrição identificando dossiês ou processos como nível 

4. 

Cabe destacar que durante as atividades no acervo, considerou-se elaborar 

um catálogo seletivo. Apesar deste instrumento não constar nos objetivos 

específicos das atividades do Estágio Supervisionado I, a criação do catálogo teve 

como base a relevância das informações contidas no acervo. O instrumento o qual 

foi desenvolvido teve o propósito de aproximar o acervo da comunidade e induzir 

futuras pesquisas no arquivo. 

O catálogo seletivo consiste na descrição de um recorte do acervo, como 

enfatiza Bellotto (2006): “[...] instrumento que traz uma relação seletiva de 

documentos pertencentes a um ou mais fundos.” (BELLOTTO, 2006, p. 212). Assim 

sendo, foi feito um recorte de 10% no acervo o qual possibilitou um catálogo com 

quinze construções descritas, de modo que o acervo contempla 156 projetos 

arquitetônicos. Essa seleção seguiu dois critérios, no qual considerou os projetos 

mais antigos do acervo de 1944 até 1989 e optou por descrever as construções mais 

relevantes no decorrer desse período, conforme o Apêndice D. Complementando a 
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descrição foi elaborado um índice remissivo, Apêndice E, com a intenção de 

favorecer as atividades do dia a dia do APHMRG. Cabe destacar que os 

instrumentos de pesquisas serão disponibilizados para o arquivo por meio digital, 

concedendo as arquivistas à opção de reproduzi-los em meio físico. 

Concluindo as atividades dos objetivos específicos propostos no Estágio 

Supervisionado I, considerei relevante levantar algumas questões sobre os 

obstáculos encontrados no decorrer do Estágio Supervisionado II.  

 

4.2 Dificuldades encontradas na realização das atividades do Estágio 

Supervisionado II. 

 

O acervo possui exatamente 760 plantas, 360 a mais do que foi mencionado 

no início do projeto, constatou-se essa mensuração no desenvolver das atividades, 

pois o acervo encontrava-se em total desordem impossibilitando a mensuração 

correta no levantamento do diagnóstico. Levando isso em conta, foi necessário 

agrupar todas as plantas acumuladas. Observou-se plantas em caixas de papelão, 

conforme mostra a Figura 18, e algumas se apresentavam amarradas por barbantes, 

como mostra a Figura 19. 

 

Figura 18: Plantas dispersas em uma caixa 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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Figura 19: Plantas amarradas com barbante. 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Destaco que ao anteceder as atividades do Estágio Supervisionado II, houve 

o apoio de uma estagiária voluntária do curso de Arquivologia, que executou as 

atividades de higienização no acervo de plantas. Entretanto a mesma executou as 

atividades estabelecidas apenas em 1/3 do acervo, ocasionando alguns transtornos 

ao acondicioná-los. 

De acordo com a equipe do arquivo, a voluntária deveria higienizar as 

plantas, retirar clips, os suportes de papelão que algumas plantas conservavam, e 

manter a organização no qual se encontrava os conjuntos arquitetônicos.  

Contudo verificou-se que além de não higienizar todo o acervo como estava 

previsto também não retirou nenhum material que fosse de origem metálica ou 

papelão, que houvesse fixado no suporte. No entanto a voluntária colou no suporte 

de algumas plantas uma etiqueta branca adicionando um número alheatório 

conforme a Figura 20, tornando um pouco complicado a localização e o 

agrupamento dos conjuntos arquitetônicos, além de retirar as etiquetas. 
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Figura 20: Foto da fita adesiva na planta 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Nesta Figura 21, é possível verificar o dano causado após a retirada da 

etiqueta da planta arquitetônica, percebe-se que ao menos a etiqueta não foi fixada 

em partes onde houvesse informações. 

Ressalto que para retirar a etiqueta, utilizei o material disponível no arquivo, 

sendo este um extrator de grampos tipo espátula de metal, considerando o cuidado 

e a paciência para não danificar o suporte foi inevitável devido a cola de a etiqueta 

ser muito aderente ao papel. 

 

Figura 21: Foto planta danificada pela retirada da fita adesiva 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Seguindo o mesmo viés, foi necessário retirar os suportes de papelão 

fixados na planta por grampos metálicos, como ilustrado na Figura 22. Observa-se 
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que este conjunto de plantas também possuem as etiquetas, no entanto ao retirar os 

grampos dos suportes os suportes de papelão soltaram-se das plantas.  

Cabe destacar que as atividades propostas no estágio não considerou 

nenhum tipo de higienização no acervo, porém foi necessário executar essas 

intervenções para permitir o acondicionamento das plantas nos invólucros. 

 

Figura 22: Foto do suporte de papelão preso à planta 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

A Figura 23 apresenta um conjunto de plantas que estavam enroladas 

evidenciando vestígios de borracha derretida, conhecida como atilio, elástico 

utilizado geralmente em bancos para amarrar dinheiro. Acredita-se que pelo estado 

de decomposição do elástico, esse conjunto de plantas permaneceu por muito 

tempo preso ao mesmo, e por passar por oscilações de temperatura e umidade, 

ocasionou o derretimento da mesma. 

 

Figura 23: Foto da planta com atilio derretido. 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 
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Percebe-se em quase todas as plantas do acervo, no canto inferior direito as 

identificações do projeto de construção, como por exemplo, a secretaria a qual 

pertence, o nome da obra, o nome do engenheiro, o ano da execução, e determina o 

tipo de planta que está sendo elaborada. Essas informações em alguns casos estão 

descritas no próprio suporte, mas em outros casos são produzidas em um material 

semelhante ao de uma etiqueta, por possui cola em seu verso, e estas se situam 

fixadas na planta. 

Tendo em vista os níveis de temperaturas que oscilam constantemente na 

reserva técnica do arquivo, algumas plantas por permanecer muito tempo enroladas 

e conter essa identificação, colaram-se umas nas outras dificultando o 

desmembramento, conforme mostra a Figura 24. 

 

Figura 24: Foto da cola da identificação presa em outra planta 

 

Fonte: Daiane Farias Barros, 2017. 

 

Não restam dúvidas que essas intervenções foram essências para o 

prosseguimento das atividades do Estágio Supervisionado II, apesar de não constar 

nos objetivos específicos, sem essas interferências não seria possível a realização 

das atividades no arquivo. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao finalizar com êxito as atividades do Estágio Supervisionado II, que foram 

propostas nos objetivos específicos no Estágio Supervisionado I, considero que as 

intervenções arquivísticas no acervo foram bem sucedidas e de relevância para as 

atividades do arquivo. 

Cabe destacar que o projeto iniciou-se com processo do levantamento de 

dados no APHMRG, o levantamento teórico para o embasamento das atividades 

desenvolvidas, até iniciar as atividades consideradas “práticas” como a aplicação do 

PCD e TTD, o acondicionamento dos 156 projetos de construções arquitetônicas, 

assim como a identificação de cada invólucro, a descrição do fundo e da série 

documental e a elaboração de dois instrumentos de pesquisa, um catálogo seletivo 

com um recorte de 1944 até 1980, e um índice remissivo para agilizar a localização 

do acervo. 

Todo processo, teve por base proporcionar ao APHMRG, a organização 

física do acervo com o intuito de promover e divulgar o mesmo para a sociedade, 

tendo em vista as informações que seus registros contêm, consideradas de suma 

importância para o conhecimento do desenvolvimento urbanístico e arquitetônico do 

município. 

Cabe destacar que as intervenções realizadas no acervo não foram 

propostas no Estágio Supervisionado I, refiro-me na elaboração do catálogo seletivo 

inserindo-o nas atividades do Estágio Supervisionado II. No entanto a elaboração do 

mesmo considerou-se de extrema importância tendo em vista as informações 

contidas no acervo e o seu valor de permanente.  

Na elaboração dos invólucros, apesar de neutralizarem alguns possíveis 

danos aos documentos, à observação que faço sobre o material utilizado é o 

provável desgaste no decorrer do tempo. Recomendo quando possível for, a troca 

do invólucro feito de folha de cartolina, por outro invólucro que disponha de um 

material com maior durabilidade e que não agrida o documento. Seguindo as 

considerações de Brito (2010) aconselho a utilização de canos de PVC forrados com 

poliéster, pois presumo que esse material proporcionará melhor acondicionamento 

para as plantas.  
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Considerando as informações de grande relevância para a história da nossa 

cidade que o acervo dispõe, acredito que as atividades no acervo continuaram assim 

como a divulgação para os usuários, o estágio foi apenas o primeiro passo.  

Apesar das adversidades durante todo o processo, como dito no relatório, 

considero que foi atingida a meta, presumindo os resultados alcançados dos 

objetivos específicos e o objetivo geral que é promover a acessibilidade do acervo 

de plantas arquitetônicas ao público em geral, assim como manter preservada a 

integridade do suporte documental. 
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APÊNDICE A: TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM 
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APÊNDICE B: ROTEIRO 
 
  



ROTEIRO 
 

 
1- Levantamento da documentação do setor 

-Estatutos 
-Regimentos 
-Regulamentos 
-Normas 
-Organogramas 
 

2- Vinculado a qual Secretaria 
 

3- Análise do gênero documental 
-Plantas Arquitetônicas 
 

4- Conservação/Preservação 
- Estado de deterioração 
-Acondicionamento 

 
5- Métodos de Arquivamento 

-Classificação/Arranjo 
 

6- Instrumento de Pesquisa 
 

 
7- Acesso à informação 

-Presencial 
-Via e-mail 
 

8- Reprodução de documentos 
- Digitalização 
- Fotocópia 
 

9- Levantamento do Suporte/conservação 
- Quantidade 
- Período 
- Tamanho (dimensões) 
- Tipologias 
-Papel 
-Tinta 
 

10- Levantamento de dados do pessoal do setor 
- Quantidade 
- Nível de formação profissional 
 

11- Levantamento de dados de equipamentos/ conservação 
- Computador 
-Digitalizador 
- Impressora 
-Leitora de Microfilme 
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12- Levantamento da localização física do setor do acervo 

-Área ocupada pelo acervo 
-Iluminação 
-Umidade 
-Conservação da estrutura/móveis 
-Proteção contra incêndio 
 

13- Levantamento dos Meios de Comunicação disponível 
-Telefone 
-E-mail 
 

14-  Público Alvo 
- Historiador 
-Pesquisador 
- Professor 
-Estudante 
-Cidadão comum 
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APÊNDICE C: ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA PLANTA 
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SMPC Data: 

5.1.01 Planejamento Urbano e Meio Ambiente 

(Função) 

5.1.01.00.10 Plantas Arquitetônicas 

Prazo de Guarda: 

Guarda Permanente 

N°: 
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APÊNDICE D: INSTRUMENTO DE PESQUISA   
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CURSO DE ARQUIVOLOGIA 
 
 
 
 
 
 

 
Acervo Plantas Arquitetônicas do Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 

Grande (APHMRG) 
 
 

 

 
 
 

Descrição Documental  
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 

Série: 5.1.01.00.10 
Dossiê: Plantas Arquitetônicas (1944-1989) 
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Descrição do Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQRG 

1.2 Título: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

1.3 Data(s): 1944 a 1992 

1.4 Nível de descrição:  Fundo 

1.5 Dimensões suportes: 500 metros lineares aproximadamente 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento - SMCP 

2.2 História administrativa: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais 
são organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Municipio, 
e seus respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento 
compete a Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe 
sobre a estrutura e organização e funcionamento do poder executivo municipal 
no que se refere ao urbanismo. 

2.3 História arquivística: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades 
dos servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida 
pela secretaria permanece na mesma, ate a implantação da atividade de 
avaliação documental em que os documentos são avaliados e aqueles 
considerados de valor permanente são encaminhados ao Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 

2.4 Procedência: Produzido e recebido pela própria secretaria. 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: os documentos referem-se as atividades dos servidores. 
Sendo uma Secretaria Municipal seu objetivo é proporcionar assistência a 
sociedade no que se refere aos tramites de urbanização. A SMCP é responsável 
pelas as obras e construções residenciais e públicas, e na emissão da 
documentação necessária para o início e término da mesma. 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade: Documentos em fase corrente, 
intermediária e permanente. 

3.3 Incorporações: Possíveis acréscimos documentais. 

3.4 Sistema de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG 
e aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros 

  

4 ÁREAS DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição. 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica 

4.3 Idioma: Português 

4.4 Características físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos apresentam 
sujidade, furos, manchas, esmaecimento. 

4.5 Instrumento de pesquisa: Não há 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 
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5.1 Existência e localização dos originais: Secretaria do Município de 
Coordenação e Planejamento (SMCP) 

5.2 Existência e localização de cópias: Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento (SMCP) 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Prefeitura 
Municipal de Rio Grande 
Localização: Rio Grande/RS 
Fundo: SMCP 
Código de referência: BR RS ARQRG 

5.4 Nota de publicação: Não há. 

  

6 ÁREAS DE NOTAS 

6.1 Notas de conservação: o acervo encontra-se no momento acondicionado, 
porém necessita de higienização mecânica e química em todo o acervo, pois 
algumas plantas estão em processo de deterioração. 

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DA DESCRIÇÃO 

7.1 Nota do arquivista: Não há. 

7.2 Regras ou convenções: Norma de Descrição Arquivística - NOBRADE 

7.3 Data(s) da(s) descrição (ões): Setembro de 2017. 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto: Secretaria do Município de 
Coordenação e Planejamento, Produtor. 
Plantas arquitetônicas, Assunto. 
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Série: 5.1.01.00.10 Cartas geodésicas e Plantas 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQRG S1 

1.2 Título: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

1.3 Datas: 1944 - 1992 

1.4 Nível de descrição: Série 5.1.01.00.10 

1.5 Dimensão e suporte: plantas arquitetônicas, 760 unidades. 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome do produtor: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

2.2 História Administrativa: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo. 

2.3 História Arquivística: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até a implantação da atividade de avaliação 
documental em que os documentos são avaliados e aqueles considerados de valor 
permanente são encaminhados ao Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: os documentos referem-se as atividades dos servidores. Sendo 
uma Secretaria Municipal seu objetivo e proporcionar assistência a sociedade no que 
se refere aos tramites de urbanização. A SMCP é responsável pelas as obras e 
construções residenciais e públicas, e na emissão da documentação necessária para 
o início e término da mesma. 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade: Documentos de fase permanente. 

3.3 Incorporação: Nenhuma subsérie receberá novos acréscimos. 

3.4 Sistema de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Não há restrição de acesso. 

4.2 Condições de reprodução: .Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: Português 

4.4 Características Físicas e requisitos técnicos: Plantas arquitetônicas que variam de 
tamanhos, sendo que a menor planta possui 30 cm AL x 20 cm de L, e a maior planta 
do acervo possui as medições de 1,30 cm AL x 1,50 cm de L. Os suportes em papel 
manteiga e papel vegetal. Os instrumentos de escrita utilizados para traçar a planta 
também variam, sendo utilizados lápis, caneta esferográfica e tinta de impressão. Os 
suportes de escrita assim como a tinta utilizada variam de acordo com a etapa que 
esta sendo esboçado. As plantas encontradas no acervo são denominadas segundo o 
projeto em: baixa, corte, fachada, perfil, localização, situação, implementação, 
hidráulica, elétrica, arborização. 

4.5 Instrumento de pesquisa: índice remissivo 



88 

 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande 

5.3 Unidade de descrição relacionada: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQRG S1 

5.4 Nota sobre publicação: Não há. 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas de conservação: documentos em estágio de degradação possuem sujidade, 
manchas de fitas durex e rasgos. 

6.2 Notas gerais: Não se aplica. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DA DESCRIÇÃO 

7.1 Nota do arquivista: Não há. 

7.2 Regras e convenções: Norma de descrição arquivística - NOBRADE. 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos: plantas arquitetônicas, acervos, 
APHMRG, Secretaria do Município de Planejamento e Coordenação. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG  

1.2 Título: Vila Siqueira 1944 

1.3 Data(s): 1944 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Uma planta arquitetônica 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, ate a implantação da atividade de avaliação 
documental em que os documentos são avaliados e aqueles considerados de valor 
permanente são encaminhados ao Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: A planta arquitetônica refere-se a Vila Siqueira, prédio pequeno 
constituído na época por madeira, localizado no início da Avenida Atlântica.  Foi 
inaugurada em 1890, constitui-se de uma linha de ferrovia construída e aberta pela 
Cia. De Bonds Suburbanos da Mangueira. 
A linha servia para levar materiais de construção e alimentos, além de passageiros 
para a construção do balneário Cassino. A vila foi aberta somente em 1898 e 
funcionou até a primeira metade dos anos 1960 levando passageiros até a beira da 
praia. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. 
Suporte com textura em vegetal apresenta poucas deteriorações.  
É constituída de uma planta arquitetônica baixa. 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 
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5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQPHRG 

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: o dossiê apresenta apenas uma planta arquitetônica. Não 
apresenta processo de degradação ao suporte, porém foi acondicionado em papel 
cartolina para proteger das sujidades e microrganismos que possuem no arquivo. 

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística - NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 5 de outubro de 2017 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Cassino, ferrovia, praia, balneário. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG  

1.2 Título: Pórtico da cidade de Rio Grande 

1.3 Data(s): 1950 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Duas plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: Planta referente a construção do Pórtico da cidade. Construído 
em 1950 no formato de uma máquina de costura, representando as grandes indústrias 
têxteis de Rio Grande em décadas passadas. Sua localização é a mesma onde, no 
século XVII, existia um portão de entrada para a cidade. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. O dossiê compõe duas plantas 
arquitetônicas. Uma planta de localização dos canteiros esboçada em papel vegetal, e 
a outra com a fachada do pórtico esboçada em papel comum.  

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
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Código de referência: BR RS ARQPHRG 

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: o dossiê apresenta duas plantas arquitetônicas. Não 
apresenta processo de degradação ao suporte, porém foi acondicionado em papel 
cartolina para proteger das sujidades e microrganismos que possuem no arquivo. 

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 05 de outubro de 2017 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Pórtico, monumento, cidade, portão. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG  

1.2 Título: Esporte Club de Rio Grande 1963 

1.3 Data(s): 1963 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Três plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: A planta arquitetônica refere-se ao Club de futebol mais antigo 
do Brasil, considerado e apelidado de “vovô”, “veterano”, “tricolor”, é o clube de futebol 
do município de Rio Grande. Foi fundando em 19 de julho de 1900, suas cores são o 
verde, vermelho e o amarelo, em referência a Bandeira do Estado do Rio Grande do 
Sul. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4 Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. Possui plantas baixa, corte e situação.  
Engenheiro: Renato Pires de Macedo 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
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Código de referência: BR RS ARQRG S1 

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: apresenta alguns danos no suporte 

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 05 de outubro de 2017. 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Esporte, clube, futebol, vovô, tricolor, veterano. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG  

1.2 Título: Plano de diretrizes de Rio Grande 

1.3 Data(s): 1969 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Dezesseis plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Municipio, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Municipal de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: O dossiê refere-se ao projeto que constitui as zonas de 
loteamento do Balneário Cassino e Rio Grande, equipamentos sociais como áreas 
para recreações, praças, hospital, zonas comerciais como supermercados, farmácia e 
uso do solo demográfico água, esgoto, elétrica. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. 
Por ser constituída por 16 plantas, grande maioria esta com danificações no suporte, 
dobraduras e rasgos. Todas foram acondicionadas em papel cartolina para prevenção 
de maiores degradações no suporte. Esboçadas em papel vegetal. 
Engenheiro(s): Mirna Catella Dani 
 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
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Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQRG S1 

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: apresenta alguns danos no suporte 

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 5 de outubro de 2017 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Administração pública, desenvolvimento, loteamento, Cassino. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQRG  

1.2 Título: Salão de atendimento social  

1.3 Data(s): 1970 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Cinco plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: Refere-se ao setor administrativo da Prefeitura Municipal que 
disponibiliza um espaço para as atividades de cultura e social, sendo designado ao 
público em geral. 
 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. O dossiê possui 5 plantas sendo: 
baixa, corte, fachada, situação. Esboçado em papel vegetal, foram acondicionadas 
em papel cartolina. 
Engenheiro: Não identificado 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
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Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQRG  

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: apresenta alguns danos no suporte.   

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 5 de outubro de 2017 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto: Setor administrativo, cultura, social, 
prefeitura. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG 

1.2 Título: Secretaria do Município de transporte 

1.3 Data(s): 1971 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Três plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: A secretaria passou a ser denominada, Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana e Acessibilidade, tem por objetivo o planejamento básico e 
operacional, gestão e controle no transporte, trafego trânsito mobilidade urbana, 
acessibilidade e atribuições e competências de órgão executivo de trânsito e 
transporte. Previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro para s municipais, tendo como 
objetivos básicos a segurança a fluidez o conforto a defesa da vida e a preservação 
ambiental e a educação no trânsito. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros. 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. Composto por 3 plantas sendo: baixa, 
corte e situação. O dossiê está acondicionado por cartolina para neutralizar os danos 
a sujidade. 
Engenheiro: Odilon Burlamar 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 
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5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQRG S1 

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: Apresentam deterioração no suporte.  

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 05 de outubro de 2017. 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto: Trânsito, transportes, ônibus. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG 

1.2 Título: Colônia de férias 7° GACOSM (REFEITÓRIO) 

1.3 Data(s): 1972 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Oito plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: Criado no Rio de Janeiro em 1 de outubro de 1942, juntamente 
com outras unidades, o 7° Grupo Móvel de Artilharia de Costa (7°GMAC) que se 
deslocou para o Rio Grande em 19 de novembro de 1942, diante da necessidade de 
defesa do litoral brasileiro em face da evolução da 2° Guerra Mundial. E em 1972 foi 
criado no Balneário Cassino uma Colônia de férias do grupo 7° GACosm. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. 
O dossiê é composto 8 plantas, considerado projeto de reforma, suas plantas são: 
baixa, cortes, elétrica, hidráulica, situação, estrutura, localização. Todos 
confeccionados em papel vegetal. Acondicionados em papel cartolina 
Engenheira: Rosalia (sobrenome não identificado) 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
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Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQRG  

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: Apresentam pouca deterioração  

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 05 de outubro de 2017. 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Cassino, férias, colônia, GACOSM. 

 

  



103 

 

Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG 

1.2 Título: Ginásio de esportes e Praça Saraiva 

1.3 Data(s): 1973 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Cinquenta e cinco plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: Dossiê referente a criação de um ginásio de esporte e Praça 
Saraiva. Complexo esportivo da Praça Saraiva que poucas cidades tem o privilégio de 
possuir, continua sendo muito utilizada pela população, conta com ginásio com 
cobertura para 5 mil pessoas sentadas, praça infantil, sanitários, dois campos de 
futebol de 11, campo de futebol de 7, duas quadras de basquete, uma quadra de areia 
para volêi e velódromo. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros. 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. 
Dossiê com projeto completo. Com 55 plantas de variadas dimensões, necessitou de 
higienização mecânica para a retirada da sujidade, no entanto ainda persistem as 
deteriorações. Foi acondicionado em dois invólucros de papel cartolina. 
Engenheiro:Karlo L. Harazim 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 
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5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQRG S1 

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: Apresentam em grande parte do acervo deterioração no 
suporte, como rasgos, manchas de cola durex, grampos metálicos, cola da própria 
etiqueta de identificação. Nota-se a presença de microrganismos como fungos e muita 
poeira sobre os documentos. Diante desses agravantes, foi necessária a intervenção 
no acervo arquitetônico a fim de proteger de mais danos. A intervenção se fez com a 
produção de invólucros de papel cartolina para cada conjunto de projetos, com a 
intenção de neutralizar os danos ocorrentes.  

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 05 de outubro de 2017. 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Praça, esportes, recreação, futebol. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG  

1.2 Título: Escola de Educação Especial José Álvares de Azevedo 

1.3 Data(s): 1974 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Uma planta arquitetônica 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: Iniciou-se em 5 de novembro de 1962 para auxiliar a sociedade 
civil  o amparo aos cegos proporcionando-lhe meios de recuperação social por 
intermédio de uma escola de educação e cultura na qual se desenvolve o ensino em 
Braille e outras atividades relacionadas à socialização dos deficientes junto a 
comunidade Riograndina. Sendo que as atividades da escola eram desenvolvidas em 
um espaço cedido pela Escola Municipal Helena Small. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros. 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. O dossiê é composto por uma planta, 
que apresenta a fachada da escola, considerada um ante projeto. 
Confeccionado em papel vegetal. 
Engenheiro: não identificado 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
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Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQRG S1 

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: Não possui estado de degradação. 

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 05 de outubro de 2017. 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Escola, José Alvares de Azevedo 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG 

1.2 Título: Departamento Autárquico de Transporte Coletivo (DATC) 

1.3 Data(s): 1975 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Três plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: Criada em 31 de outubro de 1967, o Departamento Autárquico 
de Transportes Coletivos, empresa que proporciona meios de locomoção a 
comunidade, pelas linhas de transporte coletivo, municipais, intermunicipais. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros. 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. Dossiê composto por três plantas que 
contém a baixa, de corte, e fachada. Projeto de reforma no prédio. 
Engenheiro: Inelegível 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQPHRG 
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5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: Apresenta algumas deteriorações. 

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições:5 de outubro de 2017 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Empresa, ônibus, coletivo. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG  

1.2 Título: Praça sete de setembro 

1.3 Data(s): 1976 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Onze plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: Na Praça Sete de Setembro está a pedra fundamental da 
cidade, onde supostamente se localizava o forte Jesus Maria e José. Junto a essa 
praça, cujas calçadas são pavimentadas com mosaicos portugueses, também, pode-
se conhecer a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, edificada em estilo neogótico. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. Dossiê com 11 plantas, baixo, corte, 
fachada, situação, localização, detalhes, implantação, elevação. 
Papel vegetal com poucas deteriorações. 
Acondicionados em papel cartolina 
Engenheiro: Décio Rigatti 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
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Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQPHRG 

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: Apresenta deterioração no suporte, como rasgos, 
manchas de cola durex. A intervenção se fez com a produção de invólucros de papel 
cartolina para cada conjunto de projetos, com a intenção de neutralizar os danos 
ocorrentes.  

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 5 de outubro de 2017 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Praça, igreja, Sete de setembro. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG  

1.2 Título: Camping Municipal 

1.3 Data(s): 1977 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Cinquenta e três plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: Camping municipal do cassino foi criado para proporcionar 
momentos de lazer e diversão para a comunidade Riograndina. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo:. Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros. 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. O dossiê é composto por 55 plantas 
arquitetônicas, sendo essas: Levantamento planimétrico e altímetro, corte de vista, 
sinalização, programação de equipamentos e serviços, sanitários, recepção, elétrica, 
fossas, iluminação. Todos acondicionados por papel de cartolina. 
O dossiê compõem a plantas de dimensão maior 1m e 30 AL x 1m e 50 LA. 
Engenheiro: ilegível o nome 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
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Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQPHRG 

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: Apresentam em grande parte do acervo deterioração no 
suporte, como rasgos, manchas de cola durex, grampos metálicos, cola da própria 
etiqueta de identificação. Nota-se a presença de microrganismos como fungos e muita 
poeira sobre os documentos. Diante desses agravantes, foi necessária a intervenção 
no acervo arquitetônico a fim de proteger de mais danos. A intervenção se fez com a 
produção de invólucros de papel cartolina para cada conjunto de projetos, com a 
intenção de neutralizar os danos ocorrentes.  

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 5 de outubro de 2017. 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

 Cassino, lazer, camping. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQPHRG  

1.2 Título: Ampliação do Aeroporto 

1.3 Data(s): 1978 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Dez plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria de Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: Aeroporto de Rio Grande, municipalmente chamado de 
Aeroporto Gustavo Cramer, está localizado no município de Rio Grande-RS. 
Possui uma pista de 1500 m de asfalto, com balizamento noturno. Atualmente não 
opera vôos regulares. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros. 

.  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica. 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. Dossiê com 10 plantas para a reforma 
do aeroporto. Planta baixa corte situação fachada localização. 
Acondicionamento feito com papel de cartolina. 
Engenheiro: ilegível o nome 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
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Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQPHRG 

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: Apresenta deterioração no suporte. 

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 5 de outubro de 2017. 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Pista, avião, aeroporto, Gustavo Cramer. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQRG 

1.2 Título: Câmara dos Vereadores 

1.3 Data(s): 1979 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Quarenta e oito plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria de Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: A Câmara de Vereadores representa o poder Legislativo do 
município e exerce quatro funções básicas: Legislativa, Fiscalizatória, Julgadora e 
Administrativa. A preocupação básica é cumprir os regimentos, assessor o poder 
executivo, prestar assistência através de leis que proporcionem continuamente o 
crescimento e a harmonia do município de Rio Grande. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: Plano de Classificação produzido pela equipe do APHMRG e 
aplicado pela acadêmica Daiane Farias Barros. 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. 
O dossiê contém 48 plantas, considerado um projeto completo. 
Baixa, corte, fachada, vistas, detalhes, elétrica, hidráulica, localização, situação. 
Acondicionada em papel cartolina. 
Engenheiro: ilegível o nome 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
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Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQPHRG  

5.4 Nota sobre publicação: Não há 

  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: Apresentam em grande parte do acervo deterioração no 
suporte, como rasgos, manchas de cola durex, grampos metálicos, cola da própria 
etiqueta de identificação. Nota-se a presença de microrganismos como fungos e muita 
poeira sobre os documentos. Diante desses agravantes, foi necessária a intervenção 
no acervo arquitetônico a fim de proteger de mais danos. A intervenção se fez com a 
produção de invólucros de papel cartolina para cada conjunto de projetos, com a 
intenção de neutralizar os danos ocorrentes.  

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 5 de outubro de 2017 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Câmara, vereadores. 
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Nível Dossiê (4) 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência: BR RS ARQRG S1 I1 

1.2 Título: Escola Viriato Correa 

1.3 Data(s): 1980 

1.4 Nível de descrição: Dossiê (4) 

1.5 Dimensão e suporte: Catorze plantas arquitetônicas 

  

2 ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtor (es): Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento 

2.2 Histórico administrativo: Em 6 de novembro de 1969, se institui a reforma 
administrativa na Prefeitura Municipal do Rio Grande. As atividades municipais são 
organizadas sob formas de sistema, originando as Secretarias do Município, e seus 
respectivos setores e áreas de competência. No setor de Planejamento compete a 
Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento que dispõe sobre a estrutura 
e organização e funcionamento do poder executivo municipal no que se refere ao 
urbanismo 

2.3 Histórico arquivístico: o acervo da Secretaria do Município de Coordenação e 
Planejamento possui uma vasta documentação originada a partir das atividades dos 
servidores que estão lotados na secretaria. Toda a documentação produzida pela 
secretaria permanece na mesma, até o prazo de eliminação entrar em vigor e ser 
recolhido ao Arquivo Público e Histórico Municipal. 

2.4 Procedência: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento 

  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo: Escola pública municipal, que contempla o ensino fundamental, 
médio e para jovens e adolescentes. 

3.2 Avaliação, Eliminação e Temporalidade: Guarda permanente. 

3.3 Incorporações: Pode ocorrer acréscimo de documentos 

3.4  Sistemas de arranjo: plano de classificação aplicado por Daiane Farias Barros, o 
dossiê encontra-se ordenado numericamente. 

  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição 

4.2 Condições de reprodução: Digitalização por imagem iconográfica 

4.3 Idioma: português  

4.4 Características físicas e requisitos técnicos. 

4.5 Instrumento de pesquisa: Índice Remissivo 

  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos originais: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.2 Existência e localização de cópias: Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio 
Grande. 

5.3 Unidades de descrição relacionadas: Entidade Custodiadora: Arquivo Público e 
Histórico Municipal de Rio Grande. 
Localização: Prefeitura Municipal/ Rio Grande- RS 
Fundo: Secretaria do Município de Coordenação e Planejamento. 
Código de referência: BR RS ARQPHRG  

5.4 Nota sobre publicação: Não há 
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6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas sobre conservação: Apresenta deterioração no suporte.  

6.2 Notas gerais: Não há. 

  

7 ÁREA DE CONTROLE DE DESCRIÇÃO 

7.1 Nota de arquivista: Norma de descrição arquivística- NOBRADE 

7.2 Regras ou convenções: Não há 

7.3 Data(s) da(s) descrições: 5 de outubro de 2017. 

  

8 ÁREA DE PONTOS DE ACESSO E INDEXAÇÃO DE ASSUNTOS 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto:  
Escola, fundamental, município. 
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Índice Remissivo 

 A  

Ampliação  

      do Aeroporto 16 

      do Almoxarifado 80 

      da Área de Esportes 22 

      dos Armazéns Adjacentes 25 

      da Associação dos Bairros Vila Municipal 1 

  

Avenida  

      Cidade de Pelotas, 1026. 130 

      Cidade de Pelotas, 345. 142 

      Argentina, 452 112 

      Argentina, 588 106 

      Brasil, 389 125 

      Brasil, 507 110 

      Cidade de Pelotas, 1166. 111 

      Cidade de Pelotas, 144. 132 

      Flores da Cunha, 57. 118 

 C  

      Câmara dos Vereadores 23 

      Camping Municipal 136 

      Canteiros da Avenida Portugal 38 

      Capela Mortuária Povo Novo 47 

      Casa Popular 15 

  

Cemitério  

      do Novo Taim 46 

      da Vila da Quinta 49 

      Central de abastecimento (Fábrica de 
Peixe) 

5 

      Centro Educacional Fraternidade 58 

      Centros Sociais do Município 7 

      Cidade de Rio Grande 13 

  

Colônia  

      de Férias 9° GAC 77 

      de Férias 7° GAC 84 

  

Construção  

      de abrigo de ônibus, sanitários, 
vestuários. 

79 

      Algibe e casa de bomba 11 

      Creche da Vila Santa Rosa 59 

 D  

      Delegacia Brigada Militar 26 

      Departamento Autárquico de Transporte 
Coletivo (DATC) 

19 
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      Depósito Sítio Avenida Brasil, 507 156 

 E  

      Edifícios dos Juízes 41 

      Eletrificação e Hidráulica 12 

  

Escola  

      João Oliveira 67 

      Polivalente 69 

      Parque Marinha 73 

      Agnella do Nascimento 61 

      Alvarez de Azevedo 60 

      Cipriano de Porto Alegre 62 

      Frederico Ernesto Bucholz 74 

      Getúlio Vargas 65 

      Helena Small 66 

     João Touguinha 68 

      Ramiz Galvão 63 

      Roque Moreira Gomes 70 

      Santa Rosa 75 

      Silva Gama 64 

      Viriato Correa 72 

  

      Esporte Club de Rio Grande 24 

      Estação Rodoviária de Rio Grande 18 

      Estudo da área do Centro Administrativo 
Industrial 

4 

      Feiras Livres 39 

      Foro de Rio Grande 40 

      Ginásio de Esportes e Praça Saraiva 30-31 

 I  

Igreja  

      Evangelista Batista 52 

      Evangelista Luz da Palavra 53 

      Novo Amanhã 54 

      Salvador 51 

 L  

      Lanchonete Ponto dos Molhes 78 

      Largo Val Porto 29 

      Loteamento Cassino 83 

 M  

      Monumento Pira 32 

      Mosteiro de São José 55 

 P  

      Paço Municipal 34 

      Pavilhão de Exposições 21 

      Plano de Diretrizes de Rio Grande 14 

      Pórtico 33 

  

Praça  
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      Tamandaré 48 

      Centro de Saúde 76 

      Cohab 2 45 

      Conde Afonso Celso/Marques de 
Maicá/Tiradentes e General Abreu 

35 

      Esporte Cassino 37 

      Marcílios Dias 36 

      Princesa Isabel 42 

      Sete de Setembro 44 

      Xavier Ferreira 43 

  

      Prédio de Comércio 2 

 Q  

      Quebra Sóis (Cassino) 86 

 R  

      Recreativo 82 

      Reforma Prédio Prefeitura 6 

Rua  

      19, s/n 109 

      19, 131 90 

      A Q: I, L: 17 123 

      Alameda, 39 135 

      Alfredo Rodrigues, 83 153 

      Amapá, 350 103 

      Amapá,513 133 

      Américo Vespúcio,318 100 

      Antenor Monteiro, 425 104 

      Caldas Junior,867 126 

      Caldas Junior,934 115 

      Colombo, 575 121 

      Cruz Alta, 2420 139 

      Dom Pedro I, s/n 101 

      Edgar Braga da Fontoura, s/n 147 

      Eduardo Araújo e Travessa Matriz, s/n 119 

      Erico Gama, 20 140 

      Eurico Gama, s/n 151 

      Gaspar de Lemos,328 146 

      J, casa 169 98 

      Jardim Humaitá, s/n 92 

      João Paulo I, 2498 148 

      José Veríssimo, 476 89 

      Luíz Germano, 121 150 

      Maria Araujo Q,12 L,14 96 

      Ney Brito ,16 144 

      Ney Brito, 19 120 

      Padre Caio, 187 108 

      Paraná, 443 99 

      Paulo Frontin, 109 129 

      Pedro Rocha de Andrade, 111 154 

      Pedro Rocha de Andrade, 117 128 

      Pedro Rocha de Andrade, 6 93 
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      Peru, 515 141 

      Pinto Bandeira, 190 143 

      Presidente Castelo Branco, s/n 105 

      Presidente Vargas 97 

      Prof. Suelly C.L. do Valle Zogbi, 598 122 

      Republica Das Antas, 243 95 

      Republica De Cuba, 368 145 

      Republica Dominicana, 371 94 

      Republica Dominicana, 457 102 

      Soldado Amaro 138 

      Tiradentes, 369 88 

      Tobias Barreto, 298 107 

      Travessa 18 137 

      Travessa 20, Vila Abel Cravo 117 

      Travessa Sergipe, 328 116 

      Vasco da Gama, 336 152 

      Vicente de Paula, 56 91 

      Visconde de Mauá, 746 149 

      Visconde de Mauá, 93 113 

      Visconde de Rio Branco,292 114 

      Vila Santa Rosa e Vila Maria dos Anjos, 
157 

127 

 S  

      Salão Atendimento Social e Cultural 81 

      Sanitários Públicos (Cassino) 85 

  

Secretaria Municipal  

      Educação 8 

      Transporte 9 

  

Sede  

      Contur 10 

      Junta Brigada Militar 27 

      Sítio Adv. Victor Sacaven, 93 131 

 T  

      Tampa do poço de visita Companhia 
Riograndense de Telefonia (CRT) 

20 

  

Templo  

      Religioso e Edícula 56 

      Umbanda e Ginásio de Esportes 50 

  

Terminal  

      Hidroviário 17 

      Turístico 87 

 U  

      União Riograndense Umbanda Mãe 
Iemanjá 

57 

      Unidade Integrada de Ensino Km-55 71 

 V  
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      Vila Siqueira 134 

 W  

      W.C no Departamento de Educação e 
Saúde 

3 
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ANEXO 1: DECRETO N° 14. 553 DE 10 DE MAIO DE 2017 
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