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PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

1. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - Integram a estrutura organizacional do Arquivo 

Público Municipal: 

1.1 Arquivo Corrente: O Arquivo Corrente é composto pelo conjunto de arquivos setoriais ou 

unidades de protocolo que guardam os documentos de uso frequente, de primeira idade. 

1.2 Arquivo Intermediário: O Arquivo Intermediário é o responsável pelo arquivamento temporário 

dos documentos de valor administrativo, que aguardam sua destinação final, ao qual compete à 

cada Setor: 

a) receber, por transferência os documentos acumulados e avaliados pela administração 

municipal; 

b) completar e/ou atualizar as listagens de transferência; 

c) manter a documentação organizada e em condições de higiene satisfatórias; 

d) atender às consultas dos órgãos de origem; 

e) atender as diretrizes traçadas pela política de gestão documental; 

f) preparar a documentação para o recolhimento, acondicionando-a de acordo com critérios 

estabelecidos pelo Arquivo Permanente; 

§ 1º O assessoramento jurídico ao Arquivo Público Municipal compete à Assessoria Jurídica 

do Município; 

§ 2º As atividades relativas a planejamento, programação, orçamento e acompanhamento 

no âmbito do Arquivo Público Municipal serão exercidas pela Secretaria Municipal da 

Administração. 

1.3 Arquivo Permanente: é o responsável pelos documentos de guarda definitiva, ao qual compete: 

a) receber, por recolhimento, a documentação municipal de valor permanente; 

b) manter a guarda dos documentos recolhidos, adotando critérios de armazenamento, 

acondicionamento e arranjo adequados; 

c) custodiar e processar tecnicamente os documentos de origem privada adquiridos pelo órgão; 

d) promover a descrição do acervo, mediante elaboração de instrumentos de pesquisa que 

garantam pleno acesso às informações contidas nos documentos; 

e) orientar o arquivo intermediário sobre os procedimentos a serem adotados com a 

documentação a ser recolhida; 

f) localizar, para os usuários, a documentação de seu interesse;  

g) disponibilizar reproduções de documentos, sempre que não comprometa a qualidade dos 

originais, hipótese em que, buscará alternativas para dar acesso às informações neles 

constantes; 

h) orientar o usuário, no caso de haver outras fontes de referência que completem as 

informações procuradas. 

i) A classificação do arquivo irá seguir os seguintes parâmetros: 

 

Classe 1 Secretaria Municipal 

Subclasse 1.1 Setores 
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Grupo 1.1.1. Assuntos 

 

2. TABELA DE TEMPORALIDADE - Os documentos, devem ser arquivados conforme tabela de 

temporalidade descrita abaixo: 

TIPO DE DOCUMENTO:  PRAZO DE GUARDA: 

Prazo Geral 05 (cinco) anos 

Documentos relacionados a bens imóveis 20 (vinte) anos 

Comprovação contábil das quantias descontadas 
dos segurados da Previdência Social 

10 (dez) anos 

Documentos comprobatórios de recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

30 (trinta) anos 

Documentos de valor histórico Guarda por tempo indeterminado 

Correspondências enviadas e recebidas pelo 
Município e que geram algum tipo de despesa 
para o erário 

5 (cinco) anos ou até a aprovação da prestação de 
contas correspondente 

Publicações oficiais (leis, decretos, editais etc) Tempo indeterminado, com a anotação da 
respectiva publicação 

Empenhos, ordens de serviço, boletins de 
tesouraria e licitações em geral 

5 (cinco) anos 

Empenhos relativos a pagamentos feitos a pessoas 
físicas 

10 (dez) anos 

Folhas de pagamentos de servidores celetistas 30 (trinta) anos 

Documentos relativos à vida funcional dos 
servidores 

Até 5 anos após o registro de sua aposentadoria pelo 
Tribunal de Contas 

Boletins escolares Por tempo indeterminado, salvo se os dados forem 
transcritos nas fichas cumulativas, atas de resultados 
finais e histórico escolar 

Diários de classe Até, ao menos, o registro dos diplomas ou 
certificados dos alunos a que se referem, ou da 
autenticação da vida escolar desses alunos pelo 
órgão competente. 

Prontuários médicos 20 (vinte) anos a partir do último registro 

Processo licitatório ou contratações 5 (cinco) anos, sem prejuízo da observância dos 
prazos previstos nos outros incisos. 

 

 

 

 

 



Página 3 de 3 
 

3. DESTINAÇÃO FINAL DOS DOCUMENTOS: 

 

 

3.1 No caso de eliminação de documentos, caberá à Comissão Permanente a elaboração de Listagem 

de Eliminação de Documentos, onde conste a relação dos documentos eliminados, forma e 

justificativa. Antes da eliminação física, toda a documentação deverá ser digitalizada e assinada, 

bem como salva junto ao servidor do Município, para segurança de eventual consulta posterior. 

3.2 O relatório que conclui pela eliminação de documentos deverá ser submetido à apreciação da 

Secretária Municipal de Administração e Assessoria Jurídica para aprovação.   

3.3 Após obter a autorização, da Secretaria da Administração, para proceder à eliminação, a 

Comissão Permanente deverá elaborar e publicar o Edital de Ciência de Eliminação de 

Documentos, na Imprensa Oficial do Município, para dar publicidade ao fato de que serão 

eliminados os documentos relacionados na Listagem de Eliminação de Documentos. 

3.4 Após a eliminação, a Secretaria da Administração deverá elaborar o Termo de Eliminação de 

Documentos, que tem por objetivo registrar as informações relativas ao ato de eliminação, não 

sendo obrigatório dar publicidade em periódico, devendo ser dada publicidade em boletim 

interno ou, ainda, no próprio portal ou sítio eletrônico, encaminhando uma cópia do Termo de 

Eliminação de Documentos para os Setores interessados, na sua específica esfera de 

competência, para ciência de que a eliminação foi efetivada. 

3.5 A eliminação de documentos públicos será efetuada por meio de fragmentação manual ou 

mecânica, pulverização, desmagnetização ou reformatação, com garantia de que a 

descaracterização dos documentos não possa ser revertida e, ainda, sob a supervisão de 

responsável designado para acompanhar o procedimento. 

3.6 A eliminação dos documentos está condicionada, além do transcurso do lapso temporal previsto 

na TABELA DE TEMPORALIDADE, da aprovação das contas do exercício pelo Tribunal de Contas 

do estado do Rio Grande do Sul, e pela Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul. 

Ainda, não serão eliminados documentos referentes a fatos ou atos administrativos sobre os 

quais exista processo administrativo ou ação judicial até seu trânsito em julgado.  

 

Monte Belo do Sul, 06 de novembro 2020. 

 

MATHEUS DENDENA               MICHELE MARIUZZA           SÉFORA ESTER FRESCHI 

MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL 

 

 


