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COMISSÕES 

ATA DE REUNIÃO 008/2018 

Aos 26 dias do mês de setembro 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 Marcelo Mendonça dos Santos, Murilo da Rocha Gomes e Pedro Endlich 

Santos. 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 em sua fase final, sendo 

definido por unanimidade que na próxima reunião serão apresentados os resultados e definido o prazo 

para entrega. 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, assinatura e envio, por meio de ofício de encaminhamento, da Listagem de Eliminação de 

Documentos ao Arquivo Público do Município de Vitória para cumprimento do artigo 9º da Lei Federal 

8.159, no qual a “eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será 

realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de 

competência”; 2. Higienização dos documentos prescritos. Em seguida, foi apresentada a forma técnica de 

higienização realizada por meio da limpeza de sujidades, retirada de objetos metálicos como clips, 

grampos e bailarinas metálicas e a retirada de capas dos documentos prescritos. Posteriormente, relatou-

se o envio de e-mail para a Empresa Ágape Assessoria e Consultoria Ltda. solicitando a criação dos 

seguintes itens no sistema interno de processos: 1 Setor: Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos; 2. Fase: Eliminado; 3 Despacho automático: “Eliminado conforme Tabela de Temporalidade 

de Documentos publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (DIO-ES) no dia 16 de agosto de 

2011”, também no e-mail foi enviada a Listagem de Eliminação de Documentos 001/2017 com a relação 

dos documentos que já foram eliminados. Os documentos listados deverão posteriormente ser mostrados 

no sistema na fase “Eliminado”, facilitando a identificação do público e de interessados quanto ao estado 

atual dos processos. Ao final, analisou-se o andamento do processo nº 5209/2017 (projeto “Eliminação 

Sustentável”), que se encontra na Comissão Permanente de Licitação – CPL, aguardando a aprovação do 

projeto de resolução 253/2017 para a continuidade de seu andamento. Às quatorze horas e quinze 

minutos, o Presidente da CPAD declarou encerrada a reunião e informou que o próximo encontro se 

realizará em 15 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, 26 de setembro de 2018. 
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