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Apresentação

O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte tem a fi-
nalidade de promover a preservação e a divulgação do patrimô-
nio documental da cidade, seja aquele produzido pelos poderes 
Executivo e Legislativo. Conforme dispõe a Lei n° 8.159 (Lei Nacio-
nal de Arquivos), de 8 de janeiro de 1991, no seu art. 1°: “É dever do 
Poder Público a gestão documental e a de proteção especial a documen-
tos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, 
ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação.”

A prefeitura de Belo Horizonte possui cerca de 50.000 
agentes públicos, cada um deles gera formulários, ofícios, prontuá-
rios, processos, entre vários outros documentos e fluxos de serviço. 

Dessa forma, o trabalho de gestão de documentos pro-
movido pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte é colos-
sal. Apesar de ainda termos muito a realizar (e o trabalho nunca 
terá fim), Belo Horizonte pode se orgulhar de ter um Arquivo Pú-
blico que zela pelo patrimônio documental da cidade com muita 
dedicação e resiliência. Além disso, o Arquivo foi responsável pela 
economia e pela dinamização de inúmeros processos no municí-
pio, sempre com métodos e práticas bem estabelecidas e muito 
comprometimento com a boa gestão pública.  

Essa publicação, parte da série o Arquivo e a Cidade, além 
de divulgar o trabalho da gestão de documentos do APCBH, tam-
bém servirá de instrumento de formação para os agentes públi-
cos, pois será distribuída para as gerências da PBH e da CMBH. 

Yuri Mello Mesquita
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GESTÃO DE 
DOCUMENTOS 

O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH, 
criado em 1991, é o órgão responsável pelas orientações sobre 
a gestão de documentos na Prefeitura Municipal de Belo Hori-
zonte - PBH.

A Coordenação de Gestão de Documentos do APCBH é 
responsável por orientar os servidores para que a gestão de docu-
mentos na PBH seja efetivamente realizada. 

O que é gestão de documentos?

É o conjunto de procedimentos relacionados com:

•  a produção dos documentos;
•  a tramitação dos documentos para outros setores;
•  o uso dos documentos;
•  a classificação dos documentos;
•  a avaliação dos documentos pelo APCBH;
•  a eliminação dos documentos após autorização do APCBH;
•  a guarda dos documentos de arquivo nos órgãos públicos e no APCBH.
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A Equipe Técnica do APCBH produziu essa cartilha para 
que você, servidor municipal de Belo Horizonte, conheça os pro-
cedimentos a serem observados para realizar a gestão dos docu-
mentos públicos. Ela apresenta conceitos relacionados com os do-
cumentos de arquivo, orienta quanto à eliminação de documentos 
e o que deverá ser enviado para o APCBH para guarda permanen-
te. A cartilha também trata da gestão de documentos digitais e dá 
dicas de conservação de documentos. 

Instrumentos da gestão de documentos 

A ausência de normas, métodos e procedimentos de 
trabalho provocam o acúmulo desordenado de documentos, 
transformando os arquivos em meros depósitos de papéis que di-
ficultam o acesso aos documentos e também a recuperação de in-
formações necessárias para a tomada de decisões no âmbito das 
instituições públicas e privadas. 

 Na Sala de Consultas 
do APCBH o cidadão pode 
consultar documentos de 
arquivo para fazer pesquisas 
diversas e para comprovar seus 
direitos. 
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Para evitar tal situação, em 1997, foi criada a Tabela de 
Temporalidade de Destinação de Documentos de Arquivo – TTDD. Em 
2016, foi criada a comissão que implantará o Plano de Classifica-
ção na PBH que ainda está em fase de elaboração. Essa comis-
são é composta por servidores do APCBH. Detalharemos mais à 
frente esses dois instrumentos de trabalho indispensáveis para 
a gestão documental.

Documentos de arquivo

Como você, servidor, poderá identificar os documentos de 
arquivo que devem ser preservados?

São características dos documentos de arquivo:

• Serem produzidos e acumulados por uma organização;  
• Servirem como prova de transações passadas;
• Serem únicos no momento de sua produção;
• Guardar relação com outros documentos.

Os documentos apresentam-se em diversos suportes e 
formatos e, de acordo com suas características, formas e conteú-
dos, eles podem ser classificados quanto:

• ao gênero que pode ser textual, audiovisual, iconográfi-
co, cartográfico, entre outros.

• à natureza de seu assunto que os tornam de divulgação 
livre ou sigilosos, caso comprometam a segurança da Pre-
feitura. Se forem sigilosos serão classificados como ultras-
secretos, secretos ou reservados.

Os documentos de arquivo são registros de informação 
em qualquer suporte: papel, plástico, magnético, dentre outros, 
produzidos e recebidos por um órgão público ou privado no 
exercício de suas atividades. Os documentos de arquivo possuem 
valor de prova e informação.
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 O documento de 2014, que traz o projeto  
para a revitalização dos Parques de Belo 
Horizonte, é do gênero textual. 

 O CD com as músicas da ONG Corpo 
Cidadão é um exemplo de documento do gênero 
fonográfico.

 Camisetas, bolsa, troféus, medalhas e outros 
objetos também são considerados documentos 
de arquivo.

 Filmes em suporte magnético, em formato 
de fitas VHS, são considerados documentos do 
gênero audiovisual.

 Exemplo de documento do gênero 
cartográfico é a foto aérea de 1994. 
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Elementos característicos dos documentos

Característica Definição Exemplos

Suporte Material sobre o qual as 
informações são registradas.

Papel, disco magnético, fita magnética, 
acetato, filme de nitrato e outros.

 Formato Configuração física que 
assume um documento de 
acordo com a natureza do 
suporte e o modo como foi 
confeccionado.

Livro, caderno, caderneta, cartaz, 
diapositivos (slides), folha, mapa, planta,  
rolo de filme, microfilme, gravura, etc.

 Gênero  Configuração que assume 
um documento de acordo 
com o sistema de signos 
(linguagem) utilizado 
na comunicação de seu 
conteúdo

Audiovisual: a linguagem básica é a 
associação do som e da imagem - filmes, 
vídeos, DVDs, etc.
Cartográfico:  documentos que contêm 
representações gráficas da superfície 
terrestre ou de corpos celestes e desenhos 
técnicos – mapas, plantas, projetos 
arquitetônicos, etc.
Fonográfico: a linguagem básica é  
o som - discos (Long Play - LP), fitas cassete, 
CDs.
Iconográfico: a linguagem básica é a 
imagem – cartões postais, fotografias, 
gravuras, desenhos, etc.
Micrográfico: documentos fílmicos em 
microforma – microfilmes.
Textual:  a linguagem básica é a palavra 
escrita – textos manuscritos, impressos, 
digitados, em disquete, CD, DVD.

 Tipo documental  Configuração que assume 
uma espécie documental de 
acordo com a atividade que 
a gerou.

Relatório de atividades, relatório  de 
fiscalização, ata de reunião de diretoria, 
boletim de ocorrência, certidão de 
nascimento, certidão de tempo de serviço, 
declaração de imposto de renda, atestado de 
frequência, etc.

Fonte: DURANTI, 1994. Adaptado.
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  A pasta suspensa é a 
embalagem mais utilizada para 
acondicionar os documentos 
nas fases corrente e 
intermediária dos arquivos.
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Os documentos de arquivo possuem um ciclo de vida que 
pode ser definido em três fases:

• Arquivo corrente: documentos são ligados às ativida-
des administrativas e fiscais. Estão no local de trabalho 
do servidor.

• Arquivo intermediário: composto pelos documentos 
originários do arquivo corrente, com pouca frequência de 
uso e que aguardam cumprimento do prazo de guarda 
para serem eliminados ou recolhidos pelo APCBH. Os do-
cumentos podem estar no local de trabalho do servidor ou 
em outro local.

• Arquivo permanente: documentos a serem encaminha-
dos para guarda permanente no APCBH. 

 As caixas de arquivo devem 
ser identificadas com o nome 
do órgão que as produziu, os 
tipos de documentos que elas 
contêm e os seus respectivos 
períodos.
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CLASSIFICAÇÃO  
DE DOCUMENTOS 

Existem instrumentos de gestão de documentos que 
orientam você, servidor, na decisão quanto ao destino de cada 
documento público. Conheça um deles a seguir.

Plano de Classificação de  
Documentos de Arquivo 

O Plano de Classificação de Documentos de Arquivo ga-
rante a simplificação e a racionalização dos procedimentos de 
gestão, imprimindo maior agilidade e precisão na recuperação 
dos documentos e das informações. Lembrando que o Plano de 
classificação da PBH está em fase de elaboração.

O Plano de Classificação de Documentos de Arquivo 
resulta da atividade de classificação que recupera o contexto de 
produção dos documentos de arquivo agrupando-os de acordo 
com o órgão produtor, a função, a subfunção e a atividade 
responsável por sua produção ou acumulação.

Função: no serviço público, 
corresponde ao conjunto das 
atividades que a PBH exerce 
para a efetivação dos seus 
objetivos.

Subfunção: refere-se ao 
agrupamento das atividades 
afins.

Atividade: serviço decorrente 
de uma função.



16 • Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Abaixo podemos observar um exemplo de um Plano de 
Classificação de Documentos de Arquivo:

Fonte: BERNARDES, 2008, p. 22

Documentos relativos às atividades públicas 

No dia a dia, o servidor produz documentos de arquivo. As 
atividades que ele realiza podem ser divididas em:

• Atividade-meio: é a ação, encargo ou serviço que um órgão 
leva a efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atri-
buições específicas e que resulta na produção e na acumulação de 
documentos comuns nos vários órgãos e entidades. Esses docu-
mentos têm caráter instrumental e acessório. Exemplos 
de funções que agrupam as atividades-meio:

<right> Organização administrativa
<right> Comunicação institucional
<right> Gestão de recursos humanos
<right> Gestão de bens materiais e patrimoniais
<right> Gestão orçamentária e financeira 

• Atividade-fim: é a ação, encargo ou serviço que um órgão 
leva a efeito para o efetivo desempenho de suas atribuições espe-
cíficas e que resulta na produção e na acumulação de documentos 
típicos. Esses documentos têm caráter substantivo e essen-

3. Gestão de Recursos Humanos (FUNÇÃO)
3.3 Controle de Frequência (Subfunção)

Atividade Documentos

3.3.1 Registro 
de Frequência

3.3.1.1 Atestado de Frequência

3.3.1.2 Registro Manual de Presença - 
RMP

3.3.1.3 Comunicado de Ocorrências

3.3.1.4 Formulário de Justificativa de 
Falta
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cial para o seu funcionamento. Exemplos de funções que 
agrupam as atividades-fim:

<right> Cultura
<right> Educação
<right> Meio Ambiente
<right> Saúde
<right> Segurança Pública

Levantamento da produção documental

Para identificar os documentos de arquivo que são pro-
duzidos pela PBH, o APCBH realiza o Levantamento da Produ-
ção Documental – LPD, que tem o objetivo de obter dados sobre 
os documentos produzidos e recebidos pelos diversos setores da 
administração no desempenho de suas atividades. Para obter tais 
informações, é utilizado o Formulário de Levantamento da Produção 
Documental, preenchido durante as entrevistas com os funcioná-
rios do(s) setor(es) onde está sendo feito o levantamento. Esse 
formulário refere-se ao documento produzido, suas característi-
cas e sua função no contexto global de atividades desenvolvidas 
pelo órgão.
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 A edição do “Encrespa 
Geral”, que fez parte de uma 
das atividades do Festival 
de Arte Negra – FAN 2016, 
no Centro Cultural Padre 
Eustáquio, representa uma 
atividade finalística da cultura 
em Belo Horizonte. 
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De posse do LPD, o APCBH poderá avaliar a destinação 
desses documentos: a eliminação criteriosa daqueles desprovidos 
de valor que justifique a sua guarda, ou a preservação dos docu-
mentos de guarda permanente.

 Formulário utilizado para 
a identificação das funções e 
atividades do tipo documental 
produzido pela PBH e que 
servirá para a definição de 
prazos de guarda e  
destinação final.

 Um arquivo desorganizado 
dificulta a localização de 
documentos a serem utilizados 
como fonte de informação 
para a tomada de decisões nos 
órgãos da PBH. 
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AVALIAÇÃO 
DE DOCUMENTOS

No seu local de trabalho, você pode ter se deparado com o 
acúmulo de papéis em armários, mesas ou gavetas e já deve ter se 
perguntado: Será que posso eliminar esses documentos?

Pois é! Ao fazermos essa pergunta estamos nos colocando 
o grande desafio da avaliação de documentos. Há documentos de 
arquivo que precisamos guardar por determinado tempo e outros 
que não podemos eliminar jamais, pois comprovam fatos e ações 
do trabalho da PBH. 

Eliminar ou guardar?

Guarda do documento Documentos

O que podemos eliminar 
depois de cinco anos

Livros de protocolo, relatórios 
mensais, ofícios internos. Para 
outros documentos de arquivo 
da PBH consultar a TTDD.

O que não podemos eliminar

Relatórios Anuais, Atas de 
Reunião, Projetos, Programas, 
Projetos Arquitetônicos, Filmes, 
Vídeos institucionais, Fotogra-
fias, Cartazes, Publicações, den-
tre outros. 

O processo de análise de documentos de arquivo que esta-
belece os prazos de guarda e de destinação de acordo com os valores 
que lhes são atribuídos é chamado de Avaliação de Documentos.
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No processo de avaliação, a Equipe Técnica do APCBH, 
geralmente, precisa contar com a colaboração de profissionais 
de outras áreas do conhecimento. 

A avaliação documental é um processo de identificação de 
valores, sejam eles primários (administrativos, fiscais e jurídicos) 
ou secundários (prova ou fonte de informação). Além da identifi-
cação do valor primário ou secundário, a avaliação leva em conta a 
frequência de uso dos documentos por seus produtores. 

Diante dessas considerações, podemos perceber as vanta-
gens da Avaliação de Documentos: 

• Reduzir a massa documental acumulada;
• Agilizar a recuperação dos documentos e das informações;
• Planejar a ampliação do espaço físico de armazenamento;
• Melhorar a conservação dos documentos de guarda per-

manente;
• Assegurar as condições de conservação dos documentos;
• Autorizar a eliminação criteriosa de documentos;
• Preservar o que é necessário para a PBH e para a pesquisa 

dos cidadãos.

Câmara Técnica de Avaliação de Destinação 
de Documentos de Belo Horizonte

A decisão sobre a guarda do documento depende do va-
lor que ele possui. Analisar os valores dos documentos é uma ati-
vidade técnica da gestão documental denominada avaliação. O 
instrumento resultante da atividade de avaliação documental é 
a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Ar-
quivo - TTDD.

Na PBH, essa avaliação é feita pela Câmara Técnica de Ava-
liação da Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arqui-
vo - CTA-PBH. Ela é composta por um grupo de servidores munici-
pais, em caráter permanente, com a função de analisar e fixar os 
prazos de guarda e a destinação dos documentos produzidos e 
recebidos pela administração municipal. 
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A CTA-PBH funciona nas dependências do APCBH e é 
composta por membros do próprio Arquivo Público, da Secretaria 
Municipal Adjunta de Modernização, da PRODABEL e da Procura-
doria Geral do Município. A CTA-PBH é responsável pela atualiza-
ção da TTDD.

 Nas reuniões da CTA-PBH 
são avaliados os documentos 
de arquivo e determinados os 
prazos de guarda e destinação 
final: eliminação ou guarda 
permanente no APCBH.

 Os processos 
administrativos que possuem 
guarda permanente são 
encaminhados para o APCBH, 
onde poderão ser consultados. 
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DESTINAÇÃO  
DE DOCUMENTOS 

Você, servidor da administração pública municipal, já 
sabe que cada documento que passa por suas mãos no dia a dia 
tem um destino pré-estabelecido. Conheça mais sobre o assunto. 

Tabela de Temporalidade e Destinação 
de Documentos de Arquivo - TTDD 

A TTDD foi criada por meio do Decreto Municipal n.9.223, 
de 20 de maio de 1997, e resulta da atividade de avaliação da CTA-
-PBH. Essa avaliação define prazos de guarda para os documentos 
em razão de seus valores administrativo, fiscal, jurídico-legal e 
também determina os prazos de guarda dos documentos de ar-
quivo, assim como a sua destinação final: eliminação ou guarda 
permanente no APCBH.

A TTDD consta no Sistema que foi concebido e desenvolvi-
do em 1984, para tornar-se um instrumento de controle e integra-
ção de informações de processos administrativos da PBH.

A TTDD está disponível na Intranet da PBH (www.pbh.
gov.br/cultura/arquivo) e o servidor poderá consultar os prazos de 
guarda dos documentos digitando o nome dos tipos documentais.

Processo administrativo: 
conjunto de documentos 
oficialmente reunidos no decurso 
de uma ação administrativa 
ou judicial, que constitui uma 
unidade de arquivamento.
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Ele é composto por duas operações básicas:

• atualização: consiste na inclusão de informações nos 
arquivos do sistema e/ou alteração das informações exis-
tentes.
• consulta: consiste na pesquisa de informações existen-
tes nos arquivos, sem atualizá-las ou alterá-las.

O Sistema de Gerenciamento de Processos – Sistema 
Opus impede que o documento de arquivo seja eliminado antes 
do prazo de guarda previsto. O Sistema mostra onde o processo 
está arquivado e por onde tramitou. Para ver o prazo de guarda 
dos processos é preciso acessar:

Sistema Opus Opção

Menu Inicial <2100>

Código de Serviço
Digitar o código de serviço 
sem o DV (dígito verificador). 

Ex: 215160

Prazo de guarda - temporalidade Acessar a função F3

 Tabela de Temporalidade 
e Destinação de Documentos 
disponível na Intranet da PBH.
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É obrigatório, quando do arquivamento do processo, o 
preenchimento correto do formulário Complemento da Informação 
do Documento - CID, respeitando-se os prazos de guarda constan-
tes na TTDD. Somente os processos administrativos com o status 
CONCLUÍDO poderão ser eliminados.

Os processos reativados serão considerados novamen-
te ATIVOS, e, portanto, poderão tramitar normalmente junto a 
outros órgãos. Após sua finalização, o CID deverá ser preenchi-
do novamente e o prazo de guarda contado a partir da data do 
preenchimento. Por esse motivo é que se deve evitar a reativação 
de processos. 

Os processos com guarda permanente no APCBH não po-
dem ser reativados. A guarda intermediária de processos (ver fase 
do documento – Arquivo intermediário, na página 14) na Gerência 
de Arquivo - GEARQUI é terceirizada. Cada movimentação para 
CONSULTA OU REATIVAÇÃO no arquivo, ou seja, a retirada do pro-
cesso junto à empresa terceirizada gerará um custo ao solicitante 
e o prazo de guarda será iniciado novamente.

A data de atualização é preenchida automaticamen-
te pelo Sistema Opus. A GEARQUI possui um cronograma de 
recebimentos de processos. Processos administrativos, como 
qualquer outro documento de arquivo, também são elimi-
nados após prévia autorização do APCBH. Sobre esse assun-
to trataremos no item Recolhimento de documentos para a 
guarda permanente.

Outra ferramenta usada no processo de gestão docu-
mental é o Sistema de Gestão de Serviços e Processos - SIGESP 
que serve para simplificar o atendimento, permitir aos seus 
usuários acompanhar suas demandas e favorecer à PBH o ge-
renciamento e a captação e execução dos serviços prestados 
pela administração municipal.

O objetivo do SIGESP é integrar, em um único sistema 
tecnológico, as funções dos sistemas corporativos da instituição: 
Sistema de Atendimento ao Cidadão - SAC-WEB (Solicitações de 
Serviços) e Sistema OPUS (Processos Administrativos).



26 • Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

RECOLHIMENTO DE  
DOCUMENTOS PARA 
GUARDA PERMANENTE

Os documentos destinados à guarda permanente previs-
tos na TTDD deverão ser encaminhados ao APCBH, devidamente 
relacionados na Lista de Documentos para Recolhimento, disponível 
na Intranet da PBH, com o código CTAP – 01103010. 

A Coordenação de Gestão de Documentos, do APCBH, 
responsável pelo recebimento da documentação a ser recolhida, 
registrará, organizará e higienizará os documentos de arquivo 
para remessa aos Arquivos Permanentes do APCBH – onde os 
mesmos receberão o devido tratamento, como documentação 
integrante do acervo institucional.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA RECOLHIMENTO
PÁGINA 

/
NOME DO ÓRGÃO / ENTIDADE DE ORIGEM  SIGLA NOME DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SIGLA TELEFONE PARA CONTATO 

1 DADOS DOS DOCUMENTOS 

N.º * 
DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS PERÍODO DE ABRANGÊNCIA  

(INDICAR O ANO DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO E MAIS RECENTE) 

FORMA DOS DOCUMENTOS 
(ASSINALE SE ORIGINAL OU CÓPIA) QUANTIDADE 

(NÚMERO DE DOCUMENTOS OU 
NÚMERO DE METROS LINEARES) ORIGINAIS CÓPIAS 

* NÚMERO: INDICAR EM ORDEM NUMÉRICA SEQUENCIAL OS DOCUMENTOS, ASSUNTOS OU CONJUNTO DOCUMENTAL. 

DATA  NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL / ÓRGÃO DE ORIGEM  BM / MATRÍCULA 

2 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – DPGD-FMC 
NÚMERO DO REGISTRO DE ENTRADA NÚMERO DA GUIA DE RECOLHIMENTO NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO NO APCBH / DPGD 

DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA NO APCBH / DPGD BM / MATRÍCULA 
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28/10/2014 - GEORG1ª VIA – APCBH / 2ª VIA - UNIDADE DE ORIGEM 

 Formulário necessário 
para se efetuar o recebimento 
de documentos de guarda 
permanente no APCBH.
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Instruções para o Preenchimento da Lista de Documentos para Recolhimento 
(duas vias impressas)

NOME DO CAMPO INSTRUÇÃO

PÁGINA Indicar o número da página, seguido do número total de páginas.
Ex: 01/20

NOME DO ÓRGÃO / ENTIDADE DE 
ORIGEM

Indicar o nome do órgão por extenso. Se PBH, 1º nível da estrutura. No caso 
de Fundação, Autarquia e Empresa Pública, indicar o nome. 
Ex: Secretaria Municipal de Educação, Fundação Municipal de Cultura.

SIGLA Citar a sigla do órgão.
Ex: SMED

NOME DA UNIDADE 
ADMINISTRATIVA

Indicar o nome da unidade por extenso. 
Ex: Gerência de Funcionamento Escolar

SIGLA Citar a sigla da unidade.
Ex: GEFE

TELEFONE PARA CONTATO Indicar o telefone da unidade responsável pelo envio dos documentos.

NÚMERO Iniciar a lista pelo número 01.

DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS Descrever os documentos com os nomes completos. Deverão estar com os 
nomes idênticos aos da TTDD.
Ex: Atas de Reunião

PERÍODO DE ABRANGÊNCIA Citar o ano do documento mais antigo e do mais recente.
Ex: 1994-2004

FORMA DOS DOCUMENTOS Indicar se é original ou cópia.

QUANTIDADE Indicar o número de unidades ou o número de metros lineares.
Ex: 14 caixas de arquivo; 10 fotografias, 24 cartazes. 
As caixas de arquivo podem ser convertidas em metros lineares: 1 caixa = 
0,14 m.l.

DATA Indicar a data do preenchimento do formulário.
Ex: 11/05/2016

Os documentos que já cumpriram as suas finalidades, 
uma vez recolhidos para guarda permanente, não poderão 
ser retirados do APCBH. Eles estarão disponíveis para todos os 
cidadãos na Sala de Consultas do APCBH.
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NOME E ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL / ÓRGÃO DE ORIGEM

Assinatura do responsável pelos documentos.

BM / MATRÍCULA Indicar o BM ou matrícula do responsável que assinará a lista.

NÚMERO DO REGISTRO DE 
ENTRADA

Reservado ao APCBH.

NÚMERO DA GUIA DE 
RECOLHIMENTO

Reservado ao APCBH.

NOME E ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL NO DPGD/APCBH

Reservado ao APCBH.

DATA Reservado ao APCBH.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
PELA CONFERÊNCIA NO DPGD/
APCBH

Reservado ao APCBH.

BM / MATRÍCULA Reservado ao APCBH.

Recolhimento de fotografias 
positivadas e digitais

Todas as fotografias digitais e positivadas - impressas em 
papel - têm a guarda permanente. Para saber sobre o prazo de 
guarda no órgão de origem e o posterior envio ao APCBH, deve-se 
consultar a TTDD. O recolhimento deverá ser realizado após a se-
leção e a organização das fotografias pelo órgão produtor, obser-
vando-se os seguintes critérios: 

• Foco: desconsiderar as fotos desfocadas;
• Luminosidade: desconsiderar fotos com excesso ou fal-
ta de luminosidade;
• Ângulo: desconsiderar fotos com ângulos parecidos, se-
lecionando as mais representativas do evento. Essa medi-
da evita o envio de imagens similares;
• Conteúdo: priorizar fotos que contenham mais informa-
ções sobre o evento (faixas, cartazes, placas, personalida-
des presentes);
• Publicação: enviar fotos que foram utilizadas em publi-
cações (DOM, Portal PBH, boletins, dentre outros).
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O recolhimento das fotografias é feito de acordo com a 
Instrução Normativa n. 005/2016. Para o envio de fotografias po-
sitivadas e negativos deverá ser preenchida para o envio dos do-
cumentos de arquivos. Agora, para o recolhimento de fotografias 
digitais, deverá ser preenchida a planilha em Excel, fornecida pelo 
APCBH, para a descrição do conteúdo das mídias. Essa lista des-
critiva deverá ser encaminhada ao APCBH impressa, em duas vias, 
e também em formato digital editável, salva em CD-R e separada 
das fotografias digitais.

DATA DE RECEBIMENTO    

SIM NÃO Qtde de 
fotogramas COR P & B

Número do 
envelope

Negativos Qtde de fotos 
positivadas Posição

Tipo de 
embalagem/ n° 

da caixa

OBSERVAÇÃO: 

DOCUMENTOS LOCALIZAÇÃO 

Identificação 
numérica Descrição do evento Fotógrafo Data  Depósito Tipo de 

móvel Número

PROCEDÊNCIA (SE PBH, 1º E 2º NÍVEIS DA ESTRUTURA)

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO / BM - DV       Nº REGISTRO ENTRADA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA / BM - DV DATA DA CONFERÊNCIA
CORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - APCBH- FMC

ASSINATURA / BM - DV DATA DE EMISSÃO

Nº DA GR
CORDENAÇÃO DE ARQUIVOS PERMANENTES - APCBH 

DATA DE EMISSÃO DA GRCÓDIGO CONTROLE DE ARRANJO

LISTA DESCRITIVA - FOTOGRAFIAS E NEGATIVOS
ÓRGÃO DE ORIGEM TELEFONE

NOME LEGIVEL DO RESPONSÁVEL / BM - DV 

Página 1 Lista Descritiva

 Formulário necessário 
para se efetuar o recebimento 
de fotografias positivadas 
e negativos de guarda 
permanente no APCBH.

Do
cu

m
en

to
s d

ig
ita

liz
ad

os
, 2

01
7



30 • Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Instruções para o preenchimento da Lista Descritiva de Fotografias 
Positivadas e Negativos (duas vias impressas e uma via digital)

NOME DO CAMPO INSTRUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM Indicar o nome do órgão por extenso, seguindo a hierarquia institucional.
Ex: Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU

TELEFONE Indicar o telefone do órgão de origem.

NOME LEGÍVEL DO 
RESPONSÁVEL / BM - DV

Preencher nome e número do BM-DV do responsável pelos documentos.

ASSINATURA / BM - DV Preencher com a assinatura do responsável pelos documentos.

DATA DE EMISSÃO Indicar a data final de preenchimento da lista.

NOME LEGÍVEL DO 
RESPONSÁVEL PELO 
RECEBIMENTO / BM - DV

Não preencher, reservado ao APCBH.

DATA DE RECEBIMENTO Não preencher, reservado ao APCBH.

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA Não preencher, reservado ao APCBH.

ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL PELA 
CONFERÊNCIA / BM - DV

Não preencher, reservado ao APCBH.

DATA DA CONFERÊNCIA Não preencher, reservado ao APCBH.

PROCEDÊNCIA (SE PBH, 1º E 2º 
NÍVEIS DA ESTRUTURA)

Não preencher, reservado ao APCBH.

CÓDIGO DE CONTROLE 
DE ARRANJO

Não preencher, reservado ao APCBH.

NÚMERO DA GR Não preencher, reservado ao APCBH.

DATA DA EMISSÃO DA GR Não preencher, reservado ao APCBH.

OBSERVAÇÃO Caso necessário, pode ser usado tanto pelo órgão produtor quanto
pelo APCBH

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA Indicar o número atribuído ao acondicionamento do documento. Repetir o 
número para cada evento descrito no mesmo acondicionamento.

DESCRIÇÃO DO EVENTO Descrever o evento incluindo título completo, local, personalidades e 
informações adicionais.
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FOTÓGRAFO Nome do fotógrafo responsável pelas imagens.

DATA Indicar a data do evento respeitando o padrão dd/mm/aaaa. Caso não tenha 
a data completa indicar mm/aaaa ou somente aaaa.

NEGATIVOS SIM / NÃO Indicar a existência de negativos das fotos do evento.

QUANTIDADE DE 
FOTOGRAMAS 

Quando houver negativos, Indicar a quantidade de imagens do filme 
fotográfico (não contabilizar imagens queimadas).

QUANTIDADE DE FOTOS 
POSITIVADAS - COR / P & B

Informar a quantidade de fotos em cores e/ou preto e branco.

DEPÓSITO Não preencher, reservado ao APCBH.

TIPO DE MÓVEL Não preencher, reservado ao APCBH.

NÚMERO Não preencher, reservado ao APCBH.

POSIÇÃO Não preencher, reservado ao APCBH.

TIPO DE EMBALAGEM /  
N° DA CAIXA

Não preencher, reservado ao APCBH.

NÚMERO DO ENVELOPE Não preencher, reservado ao APCBH.

Para o recolhimento das fotografias digitais ao APCBH, 
deve-se adotar certos cuidados e procedimentos, como o orienta 
a Instrução Normativa FMC n. 005/2016:

• Não compactar os arquivos;
• Utilizar sempre CD-R para gravação das fotografias;
• Cada CD-R deverá conter somente imagens 
fotográficas em formato JPEG;
• Reproduzir no CD-R a mesma organização das pastas;
• Enumerar os CDs gravados que serão enviados no 
recolhimento;
• Não enviar CDs com pastas divididas por temas para  
o APCBH;
• Não enviar mídias de backup para o APCBH.



32 • Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Instruções para o preenchimento da Lista Descritiva de Fotografias Digitais 
(duas vias impressas e uma via digital)

NOME DO CAMPO INSTRUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM Indicar o nome do órgão por extenso, seguindo a hierarquia institucional.
Ex: Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU

TELEFONE Indicar o telefone do órgão de origem.

NOME LEGÍVEL DO 
RESPONSÁVEL/ BM - DV

Preencher nome e número do BM-DV do responsável pelos documentos.

ASSINATURA / BM - DV Preencher com a assinatura do responsável pelos documentos.

DATA DE EMISSÃO Indicar a data final de preenchimento da lista.

NOME LEGÍVEL DO 
RESPONSÁVEL PELO 
RECEBIMENTO / BM - DV

Não preencher, reservado ao APCBH.

DATA DE RECEBIMENTO Não preencher, reservado ao APCBH.

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA Não preencher, reservado ao APCBH.

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação 
numérica da 

mídia
Descrição do evento Fotógrafo Data  

(dd/mm/aaaa)
Tipo de 
mídia

Formato de 
arquivo

Tamanho da 
mídia

Qtde de 
imagens Depósito Tipo de móvel Número Posição

Tipo de 
embalagem/ 
n° da caixa

Número do 
envelope

DOCUMENTOS LOCALIZAÇÃO

ASSINATURA / BM - DV DATA DE EMISSÃONOME LEGIVEL DO RESPONSÁVEL / BM - DV 

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - DPGD
NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO / BM - DV  Nº REGISTRO ENTRADA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA / BM - DV DATA DA CONFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO: 

LISTA DESCRITIVA - FOTOGRAFIAS DIGITAIS
TELEFONEÓRGÃO DE ORIGEM

   

Lista Descritiva Página 1
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ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL PELA 
CONFERÊNCIA / BM - DV

Não preencher, reservado ao APCBH.

DATA DA CONFERÊNCIA Não preencher, reservado ao APCBH.

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA 
DA MÍDIA 

Indicar o número atribuído a mídia. Repetir o número para cada evento 
descrito na mídia.
Ex: CD1 ou DVD1

DESCRIÇÃO DO EVENTO Descrever o evento a partir dos metadados, incluindo título completo, local, 
personalidades e informações adicionais.
Ex: Solenidade de inauguração de obra do Orçamento Participativo no bairro 
Primeiro de Maio com a presença do Prefeito Patrus Ananias (óculos), em 
Belo Horizonte

FOTÓGRAFO Nome do fotógrafo responsável pelas imagens.
Ex: José Marcos Ribeiro

DATA Indicar a data do evento respeitando o padrão dd/mm/aaaa. Caso não tenha 
a data completa indicar mm/aaaa ou somente aaaa.,

TIPO DE MÍDIA Indicar qual a mídia utilizada.
Ex: CD ou DVD

FORMATO DE ARQUIVO Indicar o formato do arquivo.
Ex: JPG; BMP; PDF

TAMANHO DA MÍDIA Informar na primeira linha correspondente a cada número de mídia o 
tamanho total dos dados nela gravados. 
Ex: 140 Mb ou 4 Gb

QUANTIDADE DE IMAGENS Indicar a quantidade de imagens de cada evento.
Ex: 56 fotografias digitais

DEPÓSITO Não preencher, reservado ao APCBH.

TIPO DE MÓVEL Não preencher, reservado ao APCBH.

NÚMERO Não preencher, reservado ao APCBH.

POSIÇÃO Não preencher, reservado ao APCBH.

TIPO DE EMBALAGEM /  
Nº DA CAIXA

Não preencher, reservado ao APCBH.

NÚMERO DO ENVELOPE Não preencher, reservado ao APCBH.

 Formulário necessário para 
se efetuar o recebimento de 
fotografias digitais de guarda 
permanente no APCBH.
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 Área de guarda climatizada 
do APCBH destinada 
ao armazenamento de 
documentos audiovisuais e 
iconográficos.
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Você já sabe o que deve ser enviado para guarda perma-
nente no APCBH e como fazer isso. A seguir, conheça os procedi-
mentos para a eliminação de documentos de arquivo da PBH. 



Gestão de documentos na PBH• 35 

ELIMINAÇÃO 
DOS DOCUMENTOS  
DE ARQUIVO 

Você, servidor, deve consultar a TTDD para conhecer os 
documentos que já poderão ser eliminados. Após a consulta, ha-
vendo documentos que se enquadram nessa categoria, preencha 
o formulário Lista de Eliminação de Documentos de Arquivo, disponível 
na Intranet da PBH, com o código CTAP – 01103006-E. Em seguida, 
encaminhe-o em duas vias impressas ao APCBH para autorização 
da eliminação. Lembrando que o nome do documento que pode 
ser eliminado deve ser igual como consta na TTDD.

 Trituração de documentos 
de arquivo que já cumpriram 
com seus valores primários 
e não possuem valores 
secundários, após a autorização 
do APCBH.
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TTDD

O servidor consulta 
a TTDD para saber 

dos prazos de guarda 
dos documentos de 

arquivo.

LED
LDE

Caso os prazos 
estejam vencidos, ele 
produz duas vias da 
Lista de Documentos 

para Eliminação.

O APCBH publica o 
Edital de Ciência de 

Eliminação de Documen-
tos no Diário Oficial do 

Município - DOM.

LDE

Após 30 dias, o 
APCBH devolve a Lista 

ao servidor.

Dois servidores da unidade produ-
tora dos documentos testemunham 
o processo de eliminação no local da 
trituração (empresa de reciclagem), 

até o final do procedimento.

APCBH

O servidor envia as 
duas vias da Lista para 

o APCBH.

LED
LDE

LDE

Os dois servidores colhem as assinaturas 
do responsável na Lista de Documentos para 

Eliminação e solicitam à empresa de recicla-
gem uma declaração de que as aparas de 

papéis originárias dos documentos tritura-
dos foram doadas para reciclagem.

TEDA

O servidor preenche o 
Termo de Eliminação de 
Documentos de Arquivo 

no dia da trituração 
dos mesmos.

Ao final do processo, o servidor 
encaminha ao APCBH, uma via da 
Lista de Documentos para Eliminação 
e uma via do Termo de Eliminação de 

Documentos de Arquivo.

APCBH

LDE
TEDA

Legenda:

TTDD - Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos
LDE - Lista de Documentos para Eliminação
TEDA - Termo de Eliminação de Documento de Arquivo

Veja, a seguir, o passo a passo para a eliminação de docu-
mentos de arquivo.
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 Formulários necessários para 
se executar os procedimentos 
de eliminação de documentos 
de arquivo públicos, após a 
autorização do APCBH. 
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1ª VIA – APCBH / 2ª VIA – ORGÃO DE ORIGGEM 28/100/2014 - GEORG 

 

 

  TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARQUIVO  

NOME DO ÓRGÃO SIGLA 

NOME DA GERÊNCIA SIGLA 

AOS _________________ DIAS DO MÊS DE ___________________________________DO ANO DE __________________, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSITIVO NA RESOLUÇÃO N.º 40 DE 

09 DE DEZEMBRO DE 2014, DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, EM CONCORDÂNCIA COM OS DECRETOS MUNICIPAIS N.° 9.223 DE 22 DE MAIO DE 1997 E N.° 9.971, DE 

19 JULHO DE 1999, FOI PROCEDIDA A ELIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS DESTITUÍDOS DE VALOR PERMANENTE MANTIDOS E CUSTODIADOS PELO(A) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LISTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE __________________________ DO ÓRGÃO OU ENTIDADE EM ANEXO. 

PARA CONSTATAR, FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO EM 2 (DUAS) VIAS, ASSINADAS PELO RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO E 

POR 2 ( DUAS) TESTEMUNHAS.  

DATA  ASSINATURA DO DETENTOR BM-DV 

NOME LEGÍVEL FUNÇÃO 

TESTEMUNHAS 
ASSINATURA FUNÇÃO BM-DV 

ASSINATURA FUNÇÃO BM-DV 

  TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARQUIVO  

NOME DO ÓRGÃO SIGLA 

NOME DA GERÊNCIA SIGLA 

AOS _________________ DIAS DO MÊS DE ___________________________________DO ANO DE __________________, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSITIVO NA RESOLUÇÃO N.º 40 DE 

09 DE DEZEMBRO DE 2014, DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, EM CONCORDÂNCIA COM OS DECRETOS MUNICIPAIS N.° 9.223 DE 22 DE MAIO DE 1997 E N.° 9.971, DE 

19 JULHO DE 1999, FOI PROCEDIDA A ELIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS DESTITUÍDOS DE VALOR PERMANENTE MANTIDOS E CUSTODIADOS PELO(A) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LISTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE __________________________ DO ÓRGÃO OU ENTIDADE EM ANEXO. 

PARA CONSTATAR, FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO EM 2 (DUAS) VIAS, ASSINADAS PELO RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO E 

POR 2 ( DUAS) TESTEMUNHAS.  

DATA  ASSINATURA DO DETENTOR BM-DV 

NOME LEGÍVEL FUNÇÃO 

TESTEMUNHAS 
ASSINATURA FUNÇÃO BM-DV 

ASSINATURA FUNÇÃO BM-DV 

11/11/2015 - GERINI1ª VIA – APCBH / 2ª VIA - ÓRGÃO / UNIDADE DETENTORA DOS DOCUMENTOS

C
TA

P 
– 

01
10

30
02

 –
 E

 

(DATA)

(NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE)

11/11/2015 - GERINI1ª VIA – APCBH / 2ª VIA - ÓRGÃO / UNIDADE DETENTORA DOS DOCUMENTOS

C
TA

P 
– 

01
10

30
02

 –
 E

 

(DATA)

(NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE)
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Instruções para o Preenchimento da Lista de Documentos para Eliminação
(duas vias impressas)

NOME DO CAMPO INSTRUÇÃO

Nome do órgão / entidade de 
origem

Indicar o nome do órgão por extenso. Se PBH, 1º nível da estrutura. No caso 
de Fundação, Autarquia e Empresa Pública, indicar o nome. 
Ex: Secretaria Municipal de Educação, Fundação Municipal de Cultura.

Sigla Citar a sigla do órgão.
Ex: SMED

Nome da unidade adminis-
trativa

Indicar o nome da unidade por extenso.
Ex: Gerência do Programa Bolsa Escola

Sigla Citar a sigla da unidade administrativa.
Ex: GEBE

Telefone Indicar o telefone da unidade responsável pelo envio dos documentos.

Dados dos documentos/des-
crição dos documentos

Descrever os documentos com os nomes completos. Deverão estar com os 
nomes idênticos aos da TTDD.
Ex: Solicitação de Alteração de Status - Desligamento

Período de abrangência Citar o ano do documento mais antigo e mais recente.
Ex: 2009-2010

Forma dos documentos Indicar se original ou cópia

Quantidade Indicar o número de unidades ou o número de metros lineares.
Ex: 87 caixas de arquivo ou 12,18 metros lineares. 
As caixas de arquivo podem ser convertidas em metros lineares - 1 caixa = 
0,14 m.l. (87 x 0,14= 12,18).

Data Indicar a data do preenchimento do formulário.

Nome e assinatura do respon-
sável / órgão de origem

Assinatura do responsável pelos documentos.

BM/ matrícula Indicar o BM do responsável que assinar.

Data Reservado ao APCBH.

Nome e assinatura do respon-
sável / apcbh / dpgd

Reservado ao APCBH

BM / matrícula Reservado ao APCBH

Data Indicar a data da doação/fragmentação.

Assinatura do responsável / 
empresa de reciclagem

Campo reservado para assinatura do responsável pela empresa  
de reciclagem.
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GESTÃO DE  
DOCUMENTOS DIGITAIS

Muitos documentos de arquivo produzidos no decorrer 
das atividades dos órgãos públicos são gerados em ambientes 
eletrônicos, armazenados em suportes magnéticos e ópticos, em 
formato digital.

São exemplos de documentos arquivísticos digitais: plani-
lhas eletrônicas, mensagens de correio eletrônico, sítios na inter-
net, bases de dados e também textos, imagens fixas, imagens em 
movimento e gravações sonoras, dentre outras possibilidades, em 
formato digital.  

O que é documento digital?

Documento digital é aquele cuja informação foi 
registrada e codificada em dígitos binários e é acessível 
por meio de sistema computacional.
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 Digitalização de aerofotos 
no APCBH para facilitar o 
acesso aos documentos.
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Quanto à origem, os documentos digitais podem ser:

• documento eletrônico de origem: documento que se 
encontra unicamente em suporte eletrônico ou que nun-
ca esteve em suporte tradicional. Também chamado de 
Nato Digital.
• documento digitalizado: cópia do documento original 
gerada por meio do computador.

Os documentos de arquivo digitais podem ser classifi-
cados em:

• mensagem de e-mail: termo usado para designar co-
municações enviadas ou recebidas via correio eletrônico;

• material de áudio e vídeo: contempla os documentos 
produzidos a partir da conversão do formato analógico, 
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como fitas de vídeo VHS e fitas-cassete, para o meio digi-
tal e também a criação de informação digital;

• material em rede: contempla as informações acessíveis 
por meio da Internet. Esse tipo de material é também co-
nhecido como “Documento WEB”, “publicações da Inter-
net” e “material on-line”.

• material em formato físico: são os discos ópticos (CDs 
e DVDs) e mídias magnéticas (disquetes e fitas magnéti-
cas). A informação digital está nessas mídias.

São vantagens do documento digital:

• Facilidade de cópia e transmissão;
• Facilidade de acesso;
• Produção de cópias idênticas sem perdas.

São desvantagens do documento digital:

• Dependência de um aparato de sof tware e hardware para 
sua recuperação;
• Fragilidade das mídias e dos formatos;
• Rápida obsolescência das mídias e dos formatos;
• Necessidade de migração dos suportes e atualização 
dos formatos;
• Dificuldade de se garantir a autenticidade, ao longo 
do tempo. 

   Scanner utilizado 
para a digitalização de obras 
encadernadas. 
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CONSERVAÇÃO 
PREVENTIVA DOS 
DOCUMENTOS

Medidas de conservação preventiva servem para prevenir 
ou retardar os danos aos documentos e ao local que os armazena. 

Os documentos do acervo do APCBH são tratados usando 
técnicas que contribuem para a sua preservação. 

Mas os documentos devem ser preservados somente no 
APCBH? 

O que você pode fazer para minimizar os danos aos do-
cumentos? Como você deve proceder para que eles cheguem em 
bom estado de conservação ao APCBH e possam assegurar os di-
reitos de prova e informação para o cidadão que os consulta?

Como você deve tratar os documentos textuais

NÃO PORQUE SIM

Usar elásticos para prender 
os documentos

Cortam e danificam os documentos ou as emba-
lagens onde eles estão acondicionados.

Usar cadarço de algodão 
ou barbante.

Usar fixadores de metal para 
unir os documentos

Enferrujam facilmente e danificam os documen-
tos.

Usar pastas com prende-
dores e hastes plásticas.

Encher demais as caixas ou 
pastas com documentos

Os documentos dobrados ou amassados podem 
ser danificados. 

Usar pastas ou caixas que 
comportam os documen-
tos.

Usar clipes de metal ou 
grampos em contato direto 
com os documentos

O metal enferruja e danifica os documentos. Utilizar clipes plásticos ou 
proteger os documentos 
com papel A4  na área 
de contato dos clipes de 
metal.

Usar fitas adesivas direta-
mente sobre os documentos

A cola das fitas perde a aderência e produz 
manchas de difícil remoção. 

Juntar as partes do docu-
mento e colocá-las em um 
envelope branco para que 
ele receba o tratamento 
adequado no APCBH.
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Enrolar ou dobrar os docu-
mentos.

Os documentos podem se rasgar. Os documentos devem 
permanecer abertos.

Apoiar as mãos e o cotovelo 
nos documentos.

Podem danificar os documentos. Não apoiar nos documen-
tos e manuseá-los sobre 
uma mesa.

Comer sobre o documento. Os restos de alimentos mancham os documen-
tos e  atraem baratas e insetos que comerão os 
documentos de papel.

No local de trabalho, 
alimentar-se somente nas 
áreas destinadas a tal fim.

Furar excessivamente os 
documentos.

Muitos furos danificam o documento e podem 
atingir áreas com informações.

Não furar o documento 
sem necessidade.

 Acondicionamento em 
fôlderes de papel alcalino 
utilizado para os  
documentos textuais.

 Acondicionamento de 
fotografias positivadas em 
envelopes e pastas suspensas 
com identificação do órgão 
produtor.
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A manutenção da edificação também tem papel funda-
mental na conservação preventiva. Elas devem ser vistoriadas 
periodicamente, fazendo-se inspeções em coberturas (telhados), 
calhas, instalações elétricas e hidráulicas, janelas, portas, alça-
pões e outras aberturas. Enfim, todos e quaisquer possíveis pon-
tos vulneráveis que possam ser suscetíveis a infiltração, incêndio, 
invasão, furtos ou outras ocorrências devem, permanentemente, 
ser checados e reavaliados.

Além disso, a prevenção contra roubo, incêndio e inunda-
ção também exige planejamento, treinamento de pessoal e vigi-
lância constantes. E, claro, deve-se salientar a importância do tra-
balho de conscientização de todo o pessoal da própria instituição.

As intervenções do ser humano geralmente representam 
o maior potencial de destruição dos bens culturais, ainda que mui-
tas delas estejam amparadas pelas “boas intenções”. A prudência, 
a parcimônia e o discernimento devem pautar todas as ações de 
um agente público atento para a conservação preventiva. Por 
meio da conscientização, toda a equipe estará apta a se respon-
sabilizar e se comprometer com a conservação preventiva que se 
traduz, sinteticamente, em atitudes responsáveis e de bom senso.

   O APCBH realiza 
trabalhos de conservação de 
documentos de arquivo a fim 
de prolongar ao máximo o seu 
tempo de vida.
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Conservação de documentos digitais

A facilidade de acesso acarreta, às vezes, intervenções não 
autorizadas que podem resultar na adulteração ou perda de parte 
do conteúdo dos documentos. A rápida obsolescência tecnológica 
(sof tware, hardware e formato) e a degradação das mídias digitais 
dificultam a preservação a longo prazo dos documentos, assim 
como a sua acessibilidade contínua. Esses e outros problemas re-
querem a adoção de medidas preventivas para minimizá-los:

• Refreshing: atualização, mudança de um meio físico para 
outro. Ex.: Disquete para CD-ROM; ;
• Migração: mudança de um formato de arquivo para ou-
tro. Ex.: formato WORD para PDF;
• Emulação: desenvolvimento de sistemas que façam com 
que arquivos baseados em formatos antigos sejam lidos 
por programas mais atuais. 

Preservar, no universo digital, significa adotar ações proa-
tivas com o intuito de evitar que a informação seja perdida. Consi-
derando o fato de que o documento digital ainda não possui valor 
legal, em momento algum podemos digitalizar um documento em 
suporte papel, de guarda permanente, e eliminar o original. A digita-
lização deve ser utilizada para preservar o documento original, criar 
cópias de segurança, facilitar o acesso, agilizar a consulta. No caso 
do APCBH, também para divulgar o acervo que é um patrimônio da 
população belo-horizontina.
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As publicações desta linha editorial referem-se a temáticas 
relativas ao Patrimônio Cultural, ou seja, ao conjunto das diversas 
manifestações e práticas produzidas ao longo do tempo, seja no 
campo das artes, dos saberes, das celebrações, das formas de 
expressão e dos modos de viver ou na paisagem da própria cidade, 
com seus atributos naturais, intangíveis e edificados bem como 
do patrimônio documental e museal. O objetivo é potencializar a 
salvaguarda do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, garantindo 
o direito à memória, contribuindo para o seu conhecimento e 
disseminação, bem como provocando a reflexão sobre a diversidade 
cultural e identitária presente na cidade.
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Rua Itambé, 227 - Floresta.
30.150-150 - Belo Horizonte, MG

telefone: 3277 4603 (Sala de consultas)

e-mail: apcbh@pbh.gov.br

site: www.pbh.gov.br/cultura/arquivo

sistema APCBH http://www.acervoarquivopublico.pbh.gov.br

facebook facebook.com/apcbh

horário: 09h às 12h30 e 13h30 às 17h

acesso aos  
documentos

As consultas devem ser precedidas de contato 
por telefone ou correio eletrônico com a Sala de 
Consultas, que prestará os devidos esclarecimentos.

serviços Reprodução de documentos
Emissão de certidões e declarações 
Visitas Mediadas e Técnicas (contato: 3277-4665)





PARCERIA:

REALIZAÇÃO:

Gestão de
document� 
na Prefeitura de Belo Horizonte

A Série O Arquivo e a Cidade foi lançada 
nas comemorações dos 25 anos do 
APCBH, em 2016. Ela tem o objetivo de 
difundir a instituição, seu acervo e suas 
metodologias para o tratamento e o acesso 
aos documentos. As publicações têm 
temas relacionados com os projetos e as 
atividades desenvolvidos pelo APCBH e 
também com o seu acervo, sendo voltadas 
para públicos de diferentes perfi s.
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