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LICITAÇÕES 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

A Câmara Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, em atendimento ao que dispõe o Art. 24, inciso 

II, da Lei 8.666/93, torna público que a Presidência ratificou o parecer da Procuradoria Geral, no processo 

5731/2018, e concluiu pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, na “Contratação de empresa especializada na 

confecção de Carteira de Identificação de Vereador e Crachá de Identificação dos Servidores.”Empresa 

Vencedora: BPD Processamento de cartões LTDA- EPP - Valor Total : R$ 5.732,50 (cinco mil, 

setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) - Elementos de Despesa: 3.3.90.30.44 (material 

de sinalização visual e outros) - Atividade: 01.031.0038.20233 

 

Vitória, 19 de setembro de 2018. 

 

VINÍCIUS JOSÉ SIMÕES 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

 

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 060/2018 

O Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 

com fulcro no artigo 35 do Regimento Interno (Resolução nº 1919/2014) 

RESOLVE 

Art. 1º. Ficam aprovadas as orientações para atendimento à equipe de Departamento de Documentação 

e Informação da Câmara Municipal de Vitória-ES, conforme estabelecido na Instrução Normativa DDI Nº 

01/2018. 

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vinicius José Simões 

Presidente da Câmara Municipal de Vitória 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DDI Nº 01/2018 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 

pelo Departamento de Documentação e 

Informação da Câmara Municipal de Vitória, na 

execução de suas atividades e rotinas de 

trabalho, em conformidade com as leis federais, 

estaduais e municipais que regulam sobre a área 

arquivística. 

 

Versão: 01/2018 

Aprovada em: 26/09/2018 

Atos da Aprovação: Ato da Presidência nº 060/2018 
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Unidade Responsável: Departamento de Documentação e Informação 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por objetivo o disciplinamento e a regulamentação dos 

procedimentos a serem adotados pelo Departamento de Documentação e Informação – DDI no âmbito da 

Câmara Municipal de Vitória, na execução de suas atividades e rotinas de trabalho. 

CAPÍTULO II 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 2º Compõe como base legal e regulamentar para elaboração da presente Instrução Normativa: 

I – Constituição Federal; 

II – Lei Federal nº 8.159/1991 que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 

outras providências; 

III – Decreto Federal nº 4.073/2002 que regulamenta a Lei Federal nº 8.159/1991; 

IV – Lei Federal nº 12.527/2011 que regula o acesso às informações; 

V – Decreto Federal nº 7.724/2012 que regulamenta a Lei Federal nº 12.527/2011; 

VI – Lei Federal nº 5.433/1968 que regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras 

providências; 

VII – Decreto Federal nº 1.799/1996 que regulamenta a Lei Federal nº 5.433/1968; 

VIII – Lei Federal nº 12.682/2012 que dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em 

meios eletromagnéticos; 

IX – Lei Federal nº 6.546/1978 que dispõe sobre a regulamentação das profissões de Arquivista e de 

Técnico de Arquivo, e dá outras providências; 

X – Decreto Federal nº 82.590/1978 que regulamenta a Lei Federal 6.546/1978; 

XI – Toda legislação pertinente ao âmbito de atuação da Câmara Municipal de Vitória contida na 

“Coletânea da Legislação Arquivística Brasileira e Correlata” do Conselho Nacional de Arquivos; 

XII – Lei Orgânica do Município de Vitória; 

XIII – Decreto Municipal nº 967/1941 que regulamenta o Arquivo Municipal e dá outras providências; 
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XIV – Lei Municipal nº 4.248/1995 que dispõe sobre a política municipal de gestão de documentos, 

institui o sistema de arquivo do município de Vitória – SAMV, e estabelece outras providências; 

XV – Lei Municipal nº 8.286/2012 que dispõe sobre o procedimento para se obter o acesso à informação 

no âmbito do município de Vitória; 

XVI – Decreto Municipal nº 15.520/2012 que regulamenta a Lei Municipal nº 8.286/2012; 

XVII – Lei Municipal nº 2.994/1982 que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos de Vitória; 

XVIII – Lei Municipal nº 7.296/2008 que estabelece nova estrutura de cargos efetivos na Câmara 

municipal de Vitória; 

XIX – Resolução nº 1.919/2014 Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória; 

XX – Resolução nº 1.941/2015 que dispõe sobre a política de transparência das informações da Câmara 

Municipal de Vitória; 

XXI – Ato da Presidência 001/2015 que regula o arquivamento e desarquivamento de processos 

administrativos na Câmara Municipal de Vitória; 

XXII – Ato da Presidência 012/2011 que aprova a Tabela de Temporalidade de Documentos; 

XXIII – Resolução 1.952/2016 que dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de 

Vitória e dá outras providências. 

 

CAPITULO III 

DA TERMINOLOGIA 

 

Art. 3º Para efeitos desta Instrução Normativa considera-se: 

I - Acervo – Documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora; 

II - Acesso – Função arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos e a promover sua 
utilização; 

III - Administração de arquivos – Direção, supervisão, coordenação, organização e controle das 

atividades de um arquivo; 

IV - Armazenamento de dados – Guarda de documentos e informações em meio eletrônico; 

V - Arquivamento – Sequência de operações intelectuais e físicas que visam à guarda ordenada de 

documentos; 

VI - Arquivo – Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou 

privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do 
suporte; 
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VII - Arquivo Geral – Arquivo responsável pela normalização dos procedimentos técnicos aplicados aos 

arquivos de uma administração, podendo ou não assumir a centralização do armazenamento; 

VIII - Arquivo corrente – Conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor 

primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua 
administração; 

IX - Arquivo intermediário – Conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com uso 
pouco frequente, que aguarda destinação; 

X - Arquivo permanente – Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de 

seu valor; 

XI - Atividade-fim – Atividade desenvolvida em decorrência da finalidade de uma instituição. Também 

chamada atividade finalística; 

XII - Avaliação – Processo de análise de documentos de arquivo, que estabelece os prazos de guarda e 
a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos; 

XIII - Catálogo – Instrumento de pesquisa organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, 

onomásticos ou toponímicos, reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou 

mais fundos, de forma sumária ou analítica; 

XIV - Ciclo vital dos documentos – Sucessivas fases por que passam os documentos de um arquivo, 

da sua produção à guarda permanente ou eliminação; 

XV - Classificação – 1 Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano 

de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo / 2 Análise e identificação do conteúdo de 

documentos, seleção da categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo atribuir códigos / 3 

Atribuição a documentos ou às informações neles contidas, de graus de sigilo, conforme legislação 

específica. Também chamada classificação de segurança. Considera-se desclassificação o ato pelo qual a 

autoridade competente libera à consulta, no todo ou em arte, documento anteriormente sujeito a grau de 
sigilo. 

XVI - Comissão Permanente de avaliação de Documentos – Grupo multidisciplinar encarregado da 

avaliação de documentos de um arquivo, responsável pela elaboração de tabela de temporalidade; 

XVII - Conservação – Promoção da preservação e da restauração dos documentos; 

XVIII - Consulta – Busca direta ou indireta de informações; 

XIX - Descarte – Exclusão de documentos de um arquivo após avaliação; 

XX - Descrição – Conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo 

dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa; 

XXI - Destinação – Decisão, com base na avaliação, quanto ao encaminhamento de documentos para 

guarda permanente, descarte ou eliminação; 

XXII - Digitalização – Processo de conversão de um documento para o formato digital por meio de 
dispositivo apropriado, como um escâner; 

XXIII - Documento – Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato; 
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XXIV - Documento digital – Documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema 

computacional; 

XXV - Documento ostensivo – Documento sem qualquer restrição de acesso; 

XXVI - Documento sigiloso – Documento que pela natureza de seu conteúdo sofre restrição de acesso; 

XXVII - Espécie documental – Configuração que assume um documento de acordo com a disposição e 

a natureza das informações nele contidas; 

XXVIII - Fita videomagnética – Fita magnética que contém imagens com ou sem registros sonoros; 

XXIX - Gestão de documentos – Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, 
visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente; 

XXX - Grau de sigilo – Gradação de sigilo atribuída a um documento em razão da natureza de seu 
conteúdo e com o objetivo de limitar sua divulgação a quem tenha necessidade de conhecê-lo. 

XXXI - Instrumento de pesquisa – Meio que permite a identificação, localização ou consulta a 

documentos ou a informações neles contidas; 

XXXII - Inventário – 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; 

XXXIII - Metro linear – Unidade convencional de medida utilizada para determinar o espaço ocupado 
pelos documentos nas estantes; 

XXXIV - Plano de classificação – Instrumento técnico auxiliar à gestão de documentos que 

esquematiza a distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento 

específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas e funções de uma instituição e da análise do 
arquivo por ela produzido; 

XXXV - Prazo de eliminação – Prazo fixado em tabela de temporalidade ao fim do qual os documentos 
não considerados de valor permanente deverão ser eliminados; 

XXXVI - Prazo de guarda – Prazo, definido na tabela de temporalidade e baseado em estimativas de 

uso, em que documentos deverão ser mantidos no arquivo corrente ou no arquivo intermediário, ao fim 
do qual a destinação é efetivada. Também chamado período de retenção ou prazo de retenção; 

XXXVII - Preservação – Prevenção da deterioração e danos em documentos, por meio de adequado 
controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico; 

XXXVIII - Protocolo – Serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, 
controle da tramitação e expedição de documentos; 

XXXIX - Recolhimento – 1 Entrada de documentos públicos em arquivos permanentes, com 

competência formalmente estabelecida / 2 Operação pela qual um conjunto de documentos passa do 
arquivo intermediário para o arquivo permanente; 

XL – SisGED – Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos da Câmara Municipal de Vitória; 
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XLI - Sistema de arquivamento – Conjunto de rotinas, procedimentos e métodos de arquivamento 

compatíveis entre si, tendo em vista a organização e a preservação de documentos ou arquivos, bem 
como o acesso às informações neles contidas; 

XLII - Sistema de arquivos – Conjunto de arquivos que, independentemente da posição que ocupam 

nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na persecução de 
objetivos comuns; 

XLIII - Suporte – Material no qual são registradas as informações. 

XLIV - Tabela de temporalidade – Instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, 

que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou 
eliminação de documentos; 

XLV - Tipo documental – Divisão de espécie documental que reúne documentos por suas características 
comuns no que diz respeito à fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou técnica do registro; 

XLVI - Tramitação – Curso do documento desde a sua produção ou recepção até o cumprimento de sua 
função administrativa; 

XLVII - Transferência – Passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário; 

XLVIII - Valor primário – Valor atribuído a documento em função do interesse que possa ter para a 

entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais; 

XLIX - Valor probatório – Valor intrínseco que permite a um documento de arquivo servir de prova 

legal; 

L - Vocabulário controlado – Conjunto normalizado de termos que serve à indexação e à recuperação 
da informação. 

 

Art. 4º Para efeitos desta Instrução Normativa considera-se os termos utilizados no Dicionário de 

Terminologia Arquivística do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 5º O presente normativo disciplina e estabelece os procedimentos para o funcionamento do 

Departamento de Documentação e Informação – DDI da Câmara Municipal de Vitória orientando os 
servidores quanto às rotinas administrativas a serem adotadas no desempenho de suas funções. 

 

 



DIÁRIO OFICIAL 

LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Câmara Municipal de Vitória 

Vitória (ES), Quarta-feira, 26 de Setembro de 2018 

7 

www.cmv.es.gov.br/diario 

 

Edição Extraordinária: 864    Ano VI 

 

CAPÍTULO V 

DA COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL 

 

Art. 6º Compõem a estrutura organizacional do Departamento de Documentação e Informação – DDI o 
Protocolo e o Arquivo Geral. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 7º O Departamento de Documentação e Informação – DDI é o setor responsável pela gestão de 

documentos da Câmara Municipal de Vitória em todas as fases de seu ciclo de vida (correntes, 

intermediários e permanentes) e em todos os suportes, sejam eles físicos ou digitais, mantendo sua 

conservação e respeitando toda a legislação em vigor com a finalidade de promover o acesso e servir 

como fonte de consulta à administração, pois, constitui-se em sua essência em documentos produzidos 

e/ou recebidos no exercício de suas atividades; e preservar a memória institucional desta casa legislativa 
com fins culturais e históricos.  

Art. 8º Compete ao Departamento de Documentação e Informação – DDI: 

I – estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema de Arquivos, visando à gestão, à preservação 
e ao acesso aos documentos dos arquivos da CMV respeitando toda a legislação em vigor; 

II – Aplicar e operacionalizar as recomendações do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ; 

III – Propor e executar uma política de produção, organização e preservação de documentos das 
atividades-meio e fim da CMV, articulando-se com os departamentos, setores e gabinetes; 

IV – Cumprir e fazer cumprir a legislação e normas da área arquivística; 

V – Oferecer estágios a estudantes de Graduação e Pós-Graduação, e profissionais das áreas 
arquivísticas, na realização de suas atividades; 

VI – Coordenar e operacionalizar as recomendações e decisões da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos – CPAD, elaborando manuais de normas do Sistema de Arquivos, estabelecendo diretrizes 
para conservação, acesso, avaliação e transferência e/ou recolhimento de documentos; 

VII – Fixar critérios que assegurem condições adequadas para implementação de serviços automatizados, 
bem como, criar uma política de mudança de suporte e armazenamento de dados; 
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VIII – Programar, promover e incentivar a ampla utilização do Arquivo Central como Laboratório de 

pesquisa e investigação histórica; 

IX – Disciplinar a reprodução e a consulta aos documentos; 

X – Elaborar programas de publicações e divulgação do acervo arquivístico da CMV; 

XI – Elaborar projetos relativos a atividades arquivísticas de organização e recuperação de informações; 

XII – Prestar atendimento e assessoria arquivística às unidades internas da CMV; 

XIII – Participar de eventos culturais, pesquisas e programas de interesse para a instituição; 

XIV – Gerir recursos humanos, financeiros e materiais destinados ao departamento; 

XV – Promover o aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, destinado ao Sistema de Arquivos; 

XVI – Coordenar o Centro de Memória da CMV com elaboração de projetos culturais e promoção das 

atividades realizadas nesta casa legislativa; 

XVII – Integrar os sistemas nacionais e internacionais de informação, visando o acesso à produção de 

instituições congêneres e a divulgação da produção gerada pela CMV; 

XVIII – Executar e controlar o trâmite documental através das atividades de protocolo; 

XIX – Digitalizar toda documentação recebida, respeitando os graus de sigilo regulados pela lei 

12.527/2011, inserir no SisGED e encaminhá-las ao setor de destino; 

XX – Receber os documentos e separá-los (oficial do particular, ostensivo do sigiloso); encaminhar os de 

natureza sigilosa e particular aos determinados destinatários; interpretar e classificar os documentos 
ostensivos e encaminhá-los aos destinatários; 

XXI – Elaborar o Manual de Gestão de Documentos a ser aprovado pela Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos e utilizado por toda a CMV; 

XXII – Elaborar, divulgar e revisar sempre que necessário a Tabela de Temporalidade de Documentos e o 

Plano de Classificação de documentos através da Comissão Permanente de Avaliação de documentos; 

XXIII – Presidir, coordenar e compor a Comissão Permanente de Avaliação de documentos; 

XXIV – Estruturar de forma sistêmica os serviços de Comunicação e Arquivos; 

XXV – Desenvolver uma política de aperfeiçoamento das atividades do arquivo, compatível com as 
necessidades de agilização do acesso à informação e de eficiência administrativa; 

XXVI – Assegurar condições de conservação, preservação, proteção e acesso às informações e aos 
documentos, na defesa dos interesses da CMV; 

XXVII – Considerar a integração das diferentes fases da gestão documental, atendendo às 
particularidades dos setores responsáveis pela produção e custódia temporária dos documentos; 

XXVIII – Manter sistemas informatizados de gestão documental para maior eficiência administrativa; 



DIÁRIO OFICIAL 

LEGISLATIVO MUNICIPAL 
Câmara Municipal de Vitória 

Vitória (ES), Quarta-feira, 26 de Setembro de 2018 

9 

www.cmv.es.gov.br/diario 

 

Edição Extraordinária: 864    Ano VI 

XXIX – Elaborar projetos para agilidade na recuperação da informação com o objetivo de melhorar o 

tempo de resposta nos processos decisórios da CMV; 

XXX – Preservar a memória da CMV, para servir como referência, informação, prova ou fonte de pesquisa 

histórica e científica; 

XXXI – Elaborar instrumentos de pesquisa (catálogos, inventários, etc) para melhorar o acesso à fonte 
documental; 

XXXII – Divulgar as ações do Centro de Memória através do site e jornal institucional; 

XXXIII – Implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma a garantir a integridade do 
ciclo documental; 

XXXIV – Elaborar projetos relacionados à estrutura física e lógica do Departamento de Documentação e 

Informação DDI; 

XXXV – Avaliação e classificação documental; 

XXXVI – Atender a pedidos de acesso à informação em conformidade com a Lei 12.527/2011; 

XXXVII – Orientar os arquivos correntes ou setoriais na gestão e organização dos acervos; 

XXXVIII – Ter acesso aos arquivos correntes ou setoriais para atualização do Sistema de Gestão 

Eletrônica de Documentos – SisGED, buscas documentais e pesquisas estatísticas; 

XXXIX – Gerir e executar as atividades de protocolo da CMV; 

XL – Executar outras atividades que assegurem a operacionalização departamento. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Atribuições do Diretor do DDI 

 

Art. 9º Compete ao Diretor do Departamento de Documentação e Informação – DDI as atividades 

descritas no Item 5 do ANEXO V da Resolução 1.952/2016. 

 

Atribuições do Arquivista 
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Art. 10 Compete ao Arquivista todas as atividades descritas na Lei Federal nº 6.546/1978, no Decreto 

Federal nº 82.590/1978 e na Lei Municipal nº 8.513/2013 respeitando a hierarquia das leis. 

 

Atribuições da equipe de apoio 

 

Art. 11 A equipe de apoio é composta por: 

I – Servidores efetivos ocupantes de cargo de nível médio ou superior; 

II – Servidores comissionados com titulação mínima de ensino médio; 

III – Estagiários de ensino superior da área correlata ao trabalho executado; 

IV – Estagiários de nível médio. 

 

Art. 12 Compete à equipe de apoio auxiliar o Diretor do departamento e o Arquivista no exercício de suas 

atividades. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Protocolo 

 

Art. 13 O protocolo ficará responsável pelas atividades descritas no art. 8º e pelas seguintes: 

I – Recebimento e Classificação: recebe o documento via SisGED ou caderno de protocolo; separa os 

documentos (oficial do particular, ostensivo do sigiloso); encaminha os documentos de natureza sigilosa e 

particular aos determinados destinatários; interpreta e classifica os documentos ostensivos; 

II – Registro e Autuação: caracteriza a abertura do processo com atribuição de um número ao 

documento, seja ele de suporte físico ou digital, e cadastro no SisGED; 

III – Movimentação: distribuição e redistribuição de documentos; 

IV – Expedição: saída da correspondência e demais documentos da CMV; 

V – Envio ao arquivo: envia os documentos para o arquivamento; 

VI – Juntada por anexação e apensação, 
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a. Considera-se juntada por ANEXAÇÃO a união DEFINITIVA e IRREVERSÍVEL de 01(um) ou mais 

processos/ documentos a 01 (um) outro processo (considerado principal), desde que pertencentes a um 
mesmo interessado e que contenham o mesmo assunto. 

 Para anexar o processo/documento deverá conter o mesmo interessado e mesmo assunto, não 
sendo mais viável tramitar separadamente; 

 Prevalecerá o NÚMERO DO PROCESSO mais ANTIGO e o outro deixará de existir.  

b. Considera-se juntada por APENSAÇÃO a união provisória de 01 (um) ou mais processos a 01 (um) 

processo mais antigo, destinada ao estudo e à uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, 
com o mesmo interessado ou não. 

 Um processo será apensado com motivação destinada ao estudo e a UNIFORMIDADE DE 

TRATAMENTO em matérias semelhantes, com o mesmo interessado ou não. 

 Os processos manterão número, capa e paginação separadamente, ficando o apensado aposto 

após o processo principal. 

 Para o caso de vários apensados em um mesmo momento, ficarão em ordem cronológica 
decrescente. 

 Tramitarão JUNTOS física e digitalmente até a desapensação. 

 No caso de não ser feito antes, os processos serão DESAPENSADOS automaticamente (em meio 

físico e digital) no momento do ARQUIVAMENTO.  

 

Art. 14 O DDI/Protocolo ficará responsável pelas atividades de protocolo de todos os documentos da CMV 

sejam eles legislativos ou administrativos. 

Art.15 O DDI/ Protocolo ficará responsável pela impressão dos documentos enviados pelos Gabinetes e 
Setores (com cota estipulada em regulamento). 

I. O DDI/Protocolo ficará responsável pela impressão dos documentos enviados pelos Gabinetes e Setores 
(com cota estipulada em regulamento); 

II. Os documentos deverão ser enviados com tempo razoável de antecedência meia hora antes do 
término do expediente do setor. 

III. Fica o setor solicitante responsável por qualquer erro ocorrido na impressão devendo ser enviado 

novamente com tempo razoável de antecedência 

Arquivo 

Art. 15 Setor responsável pelas atividades descritas no Art. 8º e pelo arquivamento de documentos 

independente do suporte (físico ou digital) seguindo as seguintes etapas: 

I – Inspeção: Examina o documento, verificando o último despacho, para se ter certeza de que o mesmo 

destina-se ao arquivamento ou se obedecerá outra rotina (ser juntado por anexação ou apensação a 
outro documento por exemplo); 
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II – Análise: Interpreta o documento a fim de classificá-lo de forma adequada, inserindo na planilha de 

controle interno e encaminhado para a caixa específica, sempre observando as referências cruzadas 
(assuntos correlatos); 

III – Ordenação: ordena o documento de acordo com o método de arquivamento adotado racionalizando 
as tarefas e tornando sua recuperação mais rápida; 

IV – Arquivamento: é a guarda do documento via SisGED e fisicamente no local adequado, sendo ele em 
suporte físico ou digital; 

V – Higienização: retirada, por meio de técnicas apropriadas, de objetos metálicos, poeiras e outros 

resíduos com vistas à preservação dos documentos. 

 

Art. 16 O acesso à informação seguirá os padrões estabelecidos pela Lei Federal 12.527/2011. 

 

Art. 17 Ficará autorizado ao arquivo a realização de empréstimos para os departamentos da CMV de 

documentos não sigilosos para consulta por prazo não superior a 2 dias. 

Parágrafo único Fica sujeito o departamento solicitante as medidas penais e administrativas adequadas 

em caso de destruição ou manuseio inadequado do documento. 

 

Art. 18 Fica obrigado o arquivo a utilização de guias-fora para o caso de empréstimo de documento. 

 

Art. 19 Todos os volumes de um processo, para o caso de desarquivamento e trâmite, serão 

encaminhados ao setor de destino seguindo este padrão até o novo arquivamento. 

 

Comissão de Avaliação de Documentos 

 

Art. 20 A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD será de responsabilidade do 

Departamento de Documentação e Informação e irá garantir a legitimidade e autoridade dos atos 

referentes à avaliação, análise e eliminação dos documentos e será composta por profissionais com 

conhecimentos específicos da área arquivística e das diversas funções, atividades e estrutura 

organizacional dos respectivos departamentos, sendo recomendável que a comissão seja um grupo 
multidisciplinar. 

 

Art. 21 As competências da CPAD estão descritas na Portaria Interna de 018/207 e os critérios de 

avaliação e seleção adotados estarão diretamente vinculados ao cumprimento da legislação 

correspondente, a estrutura organizacional e a política institucional para determinação de valores a 
documentos não abrangidos pela legislação. 
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Art. 22 A estrutura e o funcionamento dos departamentos da instituição devem ser de conhecimento da 

equipe formada para facilitar a aplicação de juízo de valor ao acervo documental. 

 

Art. 23 Para o fluxo de trabalho do DDI e por força de lei a CPAD é permanente deverá ser constituída, 

pois o artigo 12 inciso VII do decreto federal 4.073/02 diz que integram o Sistema Nacional de Arquivos – 

SINAR “os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo” e no artigo 13 inciso I diz que 

compete aos integrantes do SINAR “promover a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos 

documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as diretrizes e normas emanadas do 

órgão central [CONARQ]”, logo, devemos estar em conformidade com as resoluções emitidas pelo 

CONARQ. Na resolução de nº 40/2014 em seu artigo 1º parágrafo único diz que “órgãos e entidades só 

poderão eliminar documentos caso possuam Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos 

constituídas e com autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de 
competência”. 

 

Art. 24 O centro de Memória da CMV é um centro interdisciplinar de pesquisa, órgãos complementar à 

Escola do Legislativo, subordinado ao Departamento de documentação e informação - DDI que tem como 

objetivo disponibilizar seu acervo documental para estudos do exercício das atividades do Poder 

Legislativo da capital Vitória e: 

I. Realizar pesquisas, de caráter multidisciplinar, no âmbito da memória; 

II. Disponibilizar banco de dado informatizados, atendimento especializado, organização de exposições 

temáticas e oferecimento de capacitações técnicas, visando à produção e disseminação de conhecimentos 
ligados, aos campos da memória e história do Poder Legislativo do município de Vitória. 

Art.25 São atividades do Centro de Memória 

I. Realizar pesquisas próprias e/ou em convênios com outras instituições respeitadas às normas da CMV; 

II. Assessorar projetos ligados á memória histórica e do patrimônio material e imaterial do município de 
Vitória; 

III. Colaborar a criação e funcionamento de cursos na área arquivística; 

IV. Colaborar com instituições culturais externas, desde que previamente autorizado pelos gestores da 
CMV; 

V. Desenvolver programas de publicações de caráter científico, bem como resultados dos projetos dos 

quais tenha participado; 

VI. Organizar e promover eventos (seminários, conferências, exposições, cursos, treinamentos e/ou 

estágios) voltados aos estudos da área arquivística e à preservação da memória.  

 

CAPÍTULO IX 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 26 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 

Controladoria Interna, que por sua vez, através de procedimentos de checagem, ou auditoria interna, 

aferirá o fiel cumprimento destes dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional 
da Câmara Municipal. 

 

Art. 27 Aplica-se, no que couber, aos disciplinamentos regulamentados por esta Instrução Normativa as 

demais legislações pertinentes. 

 

Art. 28 Qualquer disposição não prevista nesta Instrução Normativa deverá ser tratada à parte através 
do responsável por respectiva unidade administrativa junto à Controladoria Interna. 

 

Art. 29 A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na 

forma prevista em lei. 

 

Art. 30 Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

Art. 31 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Vitória, ES 26 de setembro de 2018. 

 

Vinicius Simões 

Presidente da Câmara Municipal de Vitória 

 

Gabriela G. de Souza Pimenta 

Controlador Interno 

 

Juliana Espindula de Alcantara 

Diretora do Departamento de Documentação e Informação 

 

Thiago Rocon Silva 

Arquivista 
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