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COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DE REUNIÃO 007/2018 

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2018, às treze horas, na sala do Departamento de 

Documentação e Informação - Arquivo, na Câmara Municipal de Vitória (CMV), realizou-se a reunião da 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD, com abertura pelo Presidente Thiago Rocon 

Silva e a presença dos membros Murilo da Rocha Gomes e Pedro Endlich Santos. O servidor Marcelo 

Mendonça dos Santos estava ausente em virtude do gozo de férias; afastamento previsto na Lei Municipal 

2.994 de 1982. Ao início da reunião, verificou-se o andamento da elaboração do Plano de Classificação de 

Documentos e da Tabela de Temporalidade de Documentos, estando este na fase final de aplicação dos 

Formulários de Avaliação Documental – FAD’s. Os membros da comissão relataram que têm utilizado o 

Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a atividade meio da Administração Pública e os 

prazos de guarda definidos na Tabela de Temporalidade Básica do Conselho Nacional de Arquivos – 

CONARQ para classificar os documentos nas FADs. Posteriormente, foram definidas as seguintes 

atividades para a eliminação de nova leva de documentos prescritos, em conformidade com a Resolução 

CONARQ nº40 de 09 de dezembro de 2014: 1. Elaboração da Listagem de Eliminação de Documentos 

001/2018; 2. Autuação do Processo de Eliminação de Documentos. Em seguida, foi discutida uma 

maneira de identificar os processos eliminados no sistema eletrônico, administrado atualmente pela 

empresa Ágape. A solução definida pelos membros presentes foi propor a adição do campo “Eliminação” 

no sistema, onde as tipologias documentais já eliminadas física ou digitalmente seriam alocadas para não 

se misturarem com os processos ainda vigentes. Ao final, analisou-se o andamento do processo nº 

5209/2017 (projeto “Eliminação Sustentável”), verificando-se que se encontra na Comissão Permanente 

de Licitação – CPL, aguardando a aprovação do projeto de resolução 253/2017 para dar continuidade a 

seu andamento. Às quatorze horas e vinte e sete minutos, o Presidente da CPAD declarou encerrada a 

reunião e informou que o próximo encontro se realizará em 30 dias, em local e horário a serem definidos. 

Nada mais a tratar, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD lavrou a presente Ata, 

que foi lida, aprovada e assinada pelo presidente e membros. 

Palácio Attílio Vivacqua, 23 de agosto de 2018. 
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