
Secretaria Municipal de Cultura 

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 

Serviço de Arquivos Permanentes 

 

 

 

 

 

 

Coleção documentos diversos da Sociedade Mineira de 

Concertos Sinfônicos – 1940 -1976 (C. 10/) 

 

 

 

Inventário Sumário 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, maio de 1999 



 1 

Coleção documentos diversos da Sociedade Mineira de Concertos 

Sinfônicos - 1940-1976 / Inventário Sumário 

 

 
FICHA TÉCNICA: 

 

Coordenação Geral: Alberto Machado Ferreira 

 

Coordenadores das Fases: Geraldo Faustino de Oliveira 

Ana Maria Leão 

 

Técnicos Responsáveis: Rafael Alves Machado 

Wânia Lúcia Resende Pereira 

 

Estagiária: Juliana Machado Massimo 

 

Revisado por Adalson de Oliveira Nascimento em novembro de 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 

Rua Itambé, 227–Floresta 

30.150–150 – Belo Horizonte / Minas Gerais–Brasil 

www.pbh.gov.br/cultura/arquivo 

apcbh@pbh.gov.br 



 2 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. Apresentação....................................................................................................... 03 

 

2. Introdução........................................................................................................... 04 

2.1. Breve relato sobre a transferência do acervo ao Arquivo 

Público da Cidade de Belo Horizonte.............................................................. 04 

2.2. Metodologia de arranjo............................................................................ 05 

2.3. Formas de acesso..................................................................................... 06 

 

3. Identificação do acervo...................................................................................... 07 

3.1. Título da coleção...................................................................................... 07 

3.2. Notação de arranjo................................................................................... 07 

3.3. Datas-limite...............................................................................................07 

3.4. Dimensão.................................................................................................. 07 

3.5. Título das subdivisões (séries)................................................................. 07 

3.6. Restrições ao acesso................................................................................ 07 

3.7. Descrição do nível abordado................................................................... 07 

3.8. Corpo do inventário.................................................................................. 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, através da equipe técnica 

do Serviço de Arquivos Permanentes, apresenta ao público interessado um 

instrumento de pesquisa sumário para servir como meio de acesso aos 

Documentos Diversos da Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos, referente 

ao período de 1940 a 1976. 

A Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos, de acordo com o estatuto de 

1953, é constituída como sociedade civil, com personalidade jurídica, cujo tempo 

de duração é indeterminado e tem por fins manter uma orquestra sinfônica com, 

pelo menos, 63 instrumentistas; realizar concertos para sócios, populares e 

educativos; realizar concertos em outras cidades do Estado e do País; participar 

da Temporada Lírica Anual; incentivar a cultura musical em todas as suas 

modalidades e trazer, periodicamente, regentes e solistas “estranhos” a seus 

quadros normais. 

A coleção Documentos Diversos da Sociedade Mineira de Concertos 

Sinfônicos compreende 0,85 metro linear de documentação referente a quatro 

séries distintas: Documentação Contábil (1948-1972); Gerência de Pessoal 

(1953-1975); Atas de Assembléias e Reuniões (1940-1976); Documentos 

Diversos (1953-1976). 

Seu acervo é composto de documentos contábeis, atas de reuniões e 

assembléias, fichas de pessoal, livros de ponto, catálogo do arquivo musical, 

livro de atas de exames de admissão de músicos, estatutos. 

Com a disponibilização deste inventário sumário, esperamos estar 

colaborando através de um instrumento de pesquisa que possibilite um acesso 

fácil e rápido a documentação desejada.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. Breve relato sobre a transferência do acervo ao Arquivo Público da 

Cidade de Belo Horizonte 

 

A documentação da coleção Documentos Diversos da Sociedade Mineira de 

Concertos Sinfônicos foi doada ao Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 

pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, em 1993 e 

pela Biblioteca Estadual Luiz Bessa em 1998. A coleção fica aberta a inclusão de 

novos exemplares que vierem a ser recolhidos ou doados ao Arquivo. 
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2.2. Metodologia de arranjo 

 

A Coleção Documentos Diversos da Sociedade Mineira de Concertos 

Sinfônicos  está dividida em quatro séries distintas para uma melhor identificação 

dos documentos. Dentro das séries os documentos foram arrolados em ordem 

cronológica, onde cada um recebeu uma numeração dentro de uma codificação 

de arranjo. 

A Coleção documentos diversos da Sociedade Mineira de Concertos 

Sinfônicos tem, pois, como organização interna a seguinte estrutura: 

 

a - Documentação contábil - 1948–1972;  

b - Gerência de pessoal - 1953–1975; 

c - Atas de assembléias e reuniões - 1940–1976; 

d - Documentos diversos - 1953–1976. 

 

Pretende-se, porém, caso vierem a ser recolhidos ao APCBH, documentos 

da SMCS que completem o acervo produzido por ela, de maneira a refletir 

integralmente suas funções durante sua existência, transformar esta coleção em 

um fundo fechado, como convém.  
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2.3. Formas de acesso 

 

Os documentos da Coleção documentos diversos da Sociedade Mineira de 

Concertos Sinfônicos devem ser manuseados com cuidados especiais. As cópias 

xerográficas não são permitidas devido ao desgaste que a exposição à luz intensa 

da máquina poderia causar aos documentos já danificados.  

Com este inventário, o consulente irá identificar os volumes desejados e 

informar ao seu atendente as notações de arranjo correspondentes a cada um 

deles. A notação de arranjo relativa a esta coleção é C.10 /. As letras minúsculas 

e números que seguem após a barra representam as séries que agrupam as 

divisões internas da coleção e as sequências dos volumes em cada uma delas 

respectivamente. Estas seqüências não condizem necessariamente à ordem 

cronológica já que são esperados ingressos de volumes faltantes e que receberão 

numeração sucessiva. 

Caso o consulente deseja obter alguns volumes relacionados a um 

determinado período, basta relacionar as notações de arranjo respectivas, como 

mostra o exemplo abaixo e repassar a lista ao seu atendente: 

 

C.10 / x – 002 a C.10 / x – 004 

 

Qualquer dúvida deverá ser levada ao atendente para orientações mais 

detalhadas. Caso se interesse por vários volumes, o consulente deverá planejar 

um esquema de agendamento junto ao atendente. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DO ACERVO 

 

 

3.1. Título da coleção: Documentos diversos da Sociedade Mineira de 

Concertos Sinfônicos 

3.2. Notação de arranjo: C. 10 /  

 

3.3. Datas-limite: 1948–1976 

 

3.4. Dimensão: 0,85 metro linear 

 

3.5. Título das subdivisões (séries):  

a. Documentação contábil - 1948–1972;  

b. Gerência de pessoal - 1953–1972; 

c. Atas de assembléias e reuniões - 1940–1976; 

d. Documentos diversos - 1953–1976. 

 

3.6. Restrições ao acesso: Não há restrição de acesso aos volumes, contudo, 

não são permitidas cópias por reprografia. 

 

3.7. Descrição do nível abordado: A coleção é composta de documentos 

contábeis, atas se reuniões e assembléias, fichas de pessoal, livros de ponto, 

catálogo do arquivo musical, livro de atas de exames de admissão de 

músicos, estatutos. 

 

3.8. Corpo do inventário 
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Documentos diversos da Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos 

 

 

• Título da Série: Documentação Contábil  

• Datas-limite: 1948-1972 

• Dimensão: 0,21 metro linear 

• Notação do Arranjo: C. 10 / a 

• Descrição do nível abordado: Documentação contábil da Sociedade Mineira 

de Concertos Sinfônicos com livros de caixa; diário; livro de escrituração; 

livro do balanço; de credores e papéis avulsos no período de 1948 a 1972, 

com 09 encadernações. 

 

Notação do 

arranjo 
Título do volume 

Período de 

abrangência 

C.10 / a – 001 Livro de Caixa da SMCS 1948-1950 

C.10 / a – 002 Livro Diário da SMCS 1955-1956 

C.10 / a – 003 Livro de escrituração de contas correntes 1955-1956 

C.10 / a – 004 Livro do balanço patrimonial 1955-1960 

C.10 / a – 005 Livro diário de contabilidade 1958-1964 

C.10 / a – 006 Movimento geral do caixa da SMCS 1965 

C.10 / a – 007 Diário captador da contabilidade da SMCS 1965-1972 

C.10 / a – 008 Livro de credores diversos 1967-1969 

C.10 / a – 009 Papéis avulsos relativos à contabilidade 1970-1972 
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• Título da Série: Gerência de pessoal  

• Datas-limite: 1953-1975 

• Dimensão: 0,32 metro linear 

• Notação do arranjo: C.10 / b –  

• Descrição do nível abordado: Documentação da gerência de pessoal com 

livros: de registro de empregados, de ponto, de inspeção do trabalho e fichas 

de pessoal , no período de 1953 a 1975, num total de 14 encadernações. 

 

Notação do 

arranjo 
Título do volume 

Período de 

abrangência 

C.10 / b – 001 Livro de registro de empregados da SMCS 1953-1956 

C.10 / b – 002 Livro de ponto 1954 

C.10 / b – 003 Livro de ponto 1956-1957 

C.10 / b – 004 Livro de ponto 1957-1967 

C.10 / b – 005 Livro de ponto mensal 1958-1960 

C.10 / b – 006 Livro de ponto mensal 1959-1960 

C.10 / b – 007 Livro de ponto 1960-1965 

C.10 / b – 008 Livro de ponto 1960-1962 

C.10 / b – 009 Livro de ponto 1962-1964 

C.10 / b – 010 Livro de ponto 1964-1965 

C.10 / b – 011 Livro de ponto 1971-1975 

C.10 / b – 012 Livro de inspeção do trabalho 1971 

C.10 / b – 013 Folhas avulsas de ponto 1957-1965 

C.10 / b – 014 Fichas de pessoal 1953-1969 

 

 

 

 

 



 10 

• Título da série: Atas de assembléias e reuniões 

• Datas-limite: 1940-1976 

• Dimensão: 0,14 metro linear 

• Arranjo: C.10 /c 

• Descrição do nível abordado: Livros de lavraturas de atas de assembléias 

gerais da diretoria, de sócios e do conselho diretor da Sociedade Mineira de 

Concertos Sinfônicos, no período de 1940 a 1976, num total de 6 

encadernações. 

 

Notação do 
arranjo Título do Volume Período de 

abrangência 

C.10 / c – 001 Assembléias gerais e reuniões da diretoria da 
SMCS 1940-1952 

C.10 / c – 002 Assembléias gerais de sócios da SMCS 1953-1961 

C.10 / c – 003 Assembléias gerais de sócios da SMCS 1964 

C.10 / c – 004 Reuniões da diretoria da SMCS 1964-1976 

C.10 / c – 005 Reuniões do conselho diretor da SMCS 1965-1976 

C.10 / c – 006 Reuniões do conselho diretor da SMCS e   
Assembléias gerais de sócios da SMCS 1969-1973 
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Título da Série: Documentos diversos 

• Datas-limite: 1953-1976 

• Dimensão: 0,18 metro linear 

• Notação do arranjo: C.10 / d –  

• Descrição do nível abordado: Documentos diversos da Sociedade Mineira de 

Concertos Sinfônicos, como: Livro de Registro de Sócios, Livros de 

Comparecimento em Reuniões e Assembléias, Catálogo do Arquivo Musical, 

Livro de Atas de Exames de Admissão de Músicos, Livro de Índice por autor 

dos materiais e partituras, papéis avulsos e Estatuto, no período de 1953 a 

1976, num total de 10 volumes. 

 

Notação do 
arranjo Título do volume Período de 

abrangência 

C.10 / d – 001 Livro de Registro de Sócios da SMCS 1953-1957 

C.10 / d – 002 Livros de registro de Comparecimento em 
Reuniões e Assembléias da SMCS 1953-1961 

C.10 / d – 003 Livros de registro de Comparecimento em 
Reuniões da SMCS 1953-1963 

C.10 / d – 004 Catálogo do Arquivo Musical da SMCS 1955 

C.10 / d – 005 Livro de Lavraturas de Atas de Exames de 
Admissão de Músicos na SMCS 1957 

C.10 / d – 006 Livros de registro de Comp. Conselheiro 
Reuniões do Conselho Diretor da SMCS 1966-1975 

C.10 / d – 007 Livros de registro de Presença em Reuniões 
e Assembléias da SMCS 1975-1976 

C.10 / d – 008 Livro Índice por autor, localização de 
materiais e partituras da SMCS s/d 

C.10 / d – 009 Papéis Avulsos [1954-1973] 

C.10 / d – 010 Estatuto da SMCS 1953 
 


