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SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

ATA DE REUNIÃO 011/2018 

Ao 19º dia do mês de dezembro 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 Alexandre Baracho Rodrigues, 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 Atividade-fim e da Tabela de Temporalidade de Documentos 

Atividade-fim, estando estes em sua fase final e ficando definida para aprovação na próxima reunião da 

CPAD. Em seguida, informou-se que o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos 001/2018 foi 

assinado por todos os membros da CPAD, tendo sido enviado por intermédio do processo administrativo 

10.009/2018 para assinatura do Presidente desta CMV. Foi informado que a publicação do edital no Diário 

Oficial do Legislativo Municipal de Vitória, juntamente com a listagem de eliminação detalhada, se deu no 

dia 18 de dezembro de 2018, tendo os interessados o prazo de 30 dias para manifestação sobre a 

documentação que será eliminada, de acordo com o publicado. Explicou-se que a medida é necessária 

para cumprimento do disposto no artigo 3º da Resolução CONARQ nº 40/2014, onde “após obter a 

autorização, os órgãos e entidades, para proceder à eliminação, deverão elaborar e publicar o Edital de 

Ciência de Eliminação de Documentos [Anexo 2], em periódico oficial, sendo que na ausência destes, os 

municípios poderão publicá-los em outro veículo de divulgação local, para dar publicidade ao fato de que 

serão eliminados os documentos relacionados na Listagem de Eliminação de Documentos”, Logo após, foi 

analisado, ponto a ponto, o Relatório Anual de Atividades 2018, ficando sua aprovação para a próxima 

reunião. 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 dez minutos, o 

Presidente da CPAD declarou encerrada a reunião e informou que o próximo encontro se realizará na 

próxima quarta-feira dia 26 de dezembro de 2018, na sala do Departamento de Documentação e 

Informação – Arquivo às 13 horas. 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, 19 dezembro de 2018. 
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