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APRESENTAÇÃO

O Arquivo Público do Estado  tem sob sua responsabilida-
de a implantação de políticas públicas, em nível estadual,  em 
decorrência da política nacional de arquivos públicos e pri-
vados, segundo a Lei nº 8.159, de 08/01/1991, direcionadas 
pelo Arquivo Nacional e Conselho Nacional de Arquivos – 
CONARQ. Desta forma, no cumprimento de suas atribuições 
o Sistema Administrativo de Gestão Documental, determinado 
pela Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007,  que 
dispõe sobre a estruturação, organização e administração no 
âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, a 
SEA/DIOESC/GEDOC estão implementando um Programa de 
Gestão Documental e disponibilizando novos instrumentos que 
irão garantir uma gestão eficiente de arquivos no tratamento 
dos documentos desde a sua criação até o momento em que são 
transferidos ao arquivo permanente ou são eliminados.

Os Instrumentos de Gestão Documental são imprescindíveis 
para os  processos ou sistemas de informatização, na raciona-
lização dos procedimentos,  na agilidade  ao acesso às infor-
mações e na tomada de decisão. Podemos  destacar inúmeros  
benefícios na simplificação e racionalização dos procedimen-
tos, na agilidade e produtividade, no planejamento e na transpa-
rência das ações do governo. 

Desta forma, introduzir instrumentos de gestão documental 
assegura novas perspectivas na preservação dos documentos de 
valor permanente e no tratamento dos documentos acumulados 
nos Órgãos  Públicos.  

As Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos, as polí-
ticas a serem implementadas em nível estadual, as instruções 
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normativas e os instrumentos de gestão possibilitam a organiza-
ção da documentação pública, estabelecendo a classificação do 
documento no momento de sua produção, o arquivamento ade-
quado e determinando um novo ciclo de vida aos documentos.

A implementação de novos instrumentos  de gestão e a  atua-
ção da Comissão Permanente de Gestão Documental do Arqui-
vo Público do Estado, aprovando tabelas específicas dos órgãos 
da Administração Pública durante os últimos cinco anos resul-
taram na transferência dos documentos da Secretaria de Esta-
do da Fazenda, em agosto de 2008, ao Arquivo Público, sendo 
o primeiro lote de documentos recolhidos desde a criação do 
Sistema Administrativo em 1991. Da mesma forma, a elimina-
ção de documentos vem seguindo os procedimentos, conforme 
determina  a legislação  e as instruções normativas elaborados 
pelo Órgão Sistêmico.

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina
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INTRODUÇÃO

A primeira etapa de Capacitação em Gestão Documental – 
Módulo I, nível básico, compreendeu a introdução de conheci-
mentos básicos oferecidos em 2008 para os Órgãos da Admi-
nistração Pública.

Neste contexto estão sendo oferecidos o Módulo II e o III, 
nível técnico, que compreende o Projeto: Sistema Plano de 
Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos, ativi-
dades meio e atividades fim.

A GEDOC vem implementando Projetos na área de Ges-
tão de Documentos para assegurar a preservação e o acesso aos 
documentos públicos.

A elaboração dos referidos instrumentos de gestão, exigiu 
imenso trabalho de pesquisa durante o período de 2005 a 2009, 
devido à complexidade dos dados técnicos resultante das ativi-
dades e funções e ao desenvolvimento do sistema informatiza-
do pelo CIASC.

A utilização pelos Órgãos Setoriais e Seccionais do Sistema 
tem como objetivo a racionalização do fluxo documental, a agi-
lidade e segurança na recuperação de informações para tomada 
de decisões, a organização da documentação acumulada, em 
papel e meio digital, a segurança para a correta destinação final 
(guarda permanente ou eliminação).

Uma boa gestão dos documentos nos Órgãos facilita o reco-
lhimento dos documentos permanentes, que registram a história 
da Administração Pública do Estado, evita o acúmulo desorde-
nado de documentos que já prescreveram seus prazos de guarda. 

Os Órgãos da Administração direta, autarquias e fundações 
receberão orientações técnicas para a devida aplicação, propor-
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cionando subsídios para a criação dos Arquivos Intermediários 
nos Órgãos Públicos.

Independentemente de qualquer situação, verifi co com satis-
fação o resultado de um dos projetos da Gerência que é o “Plano 
de Classifi cação e Tabela de Temporalidade de Documentos” 
para a Administração Público do Estado.

Dirlei Maria Kafer Gonçalves

DEAP E GEDOC REALIZAM WEB-CONFERÊNCIA      
Objetivo é capacitar o Sistema de Gestão Documental  

 A Gedoc/Dioesc, em parceria 
com a Deap, realizou segunda-feira 
(28) a primeira de uma série de web-
conferências utilizando o Adobe 
Connect para a capacitação do Siste-
ma de Gestão Documental. A geren-
te da Gedoc, Dirlei Maria Kafer 
Gonçalves, destacou a necessidade 
de orientar os setoriais do Sistema 
sobre a legislação pertinente, bem 

como capacitá-los no Sistema de Classifi cação e Tabela de Tempo-
ralidade. Segundo ela, o uso do Connect vai agilizar o processo de 
capacitação.  

GEDOC REALIZA WEB-CONFERÊNCIA - ADOBE CONNECT 

A Diretoria da Escola de Administração Pública - DEAP, coorde-
nou a segunda web-conferência sobre Gestão Documental realizada 
pela DIOESC/GEDOC na quinta-feira (15/07). 

A web-conferência foi conduzida pela Gerente da GEDOC Dirlei 
Maria Kafer Gonçalves e pela servidora Vera Lúcia da Silva. 

Esta capacitação antecede as orientações técnicas nos Órgãos 
objetivando a criação dos Arquivos Centrais e a implantação do Sis-
tema do Plano de Classifi cação e Tabelas de Temporalidade - SCTT. 

com a Deap, realizou segunda-feira 
(28) a primeira de uma série de web-
conferências utilizando o Adobe 
Connect para a capacitação do Siste-
ma de Gestão Documental. A geren-
te da Gedoc, Dirlei Maria Kafer 
Gonçalves, destacou a necessidade 
de orientar os setoriais do Sistema 
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HISTÓRICO

As atividades de Gestão de Documentos tomaram novo 
impulso a partir da criação da Diretoria de Gestão do Arquivo 
Público e da Gerência de Gestão Documental, em 2003. 

Novos projetos foram elaborados buscando um resultado 
efetivo para a documentação pública do Estado. Em 2003 e 
2004 foram feitos estudos para identificar as reais necessida-
des para resguardar a documentação produzida e recebida pelos 
Órgãos da Administração Pública.

Em fevereiro de 2005, foi elaborada  as “Diretrizes para ela-
boração do Sistema de Tabela de Temporalidade e Destinação 
de Documentos e do Código de Classificação de Documentos 
de Arquivo da Administração Pública do Estado”, que foi pro-
posto no Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado da 
Administração.

A partir da aprovação do Projeto houve alguns ajustes e a 
proposta foi encaminhada à Gerência de Informática da SEA,  
para elaboração do Sistema Informatizado de Classificação 
de Documentos e Tabela de Temporalidade da Administração 
Pública do Estado – SCTT.

O desenvolvimento de um sistema para comportar todas as 
questões de gestão de documentos é bastante complexo e várias 
modificações precisaram ser implementadas durante o trabalho.

Durante o período do desenvolvimento do Sistema, paralela-
mente o trabalho técnico foi elaborado, com inúmeras reuniões 
com as Comissões de Avaliação de Documentos do Órgãos da 
Administração Pública, servidores que atuavam  na área jurídi-
ca e de planejamento dos Órgãos Públicos, técnicos do Arquivo 
Público e Servidores da Secretaria de Administração, os quais 
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estão vinculados às suas áreas de atuação.
A elaboração e manutenção do Plano de Classificação e 

Tabela de Temporalidade das atividades meio estão sob a res-
ponsabilidade da Gerência de Gestão Documental do Arquivo 
Público e das atividades finalísticas estão a cargo das Comis-
sões Permanente de Avaliação de Documentos de cada órgão 
público, sempre sob a orientação do Órgão Sistêmico.

Dirlei Maria K. Gonçalves
Gerente de Gestão Documental 
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SISTEMA PLANO DE CLASSIFICAÇÃO 
DE DOCUMENTOS E TABELA DE 

TEMPORALIDADE – SCTT

Projeto original: Diretrizes para elaboração do Sistema de 
Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos e do 
Código de Classificação de Documentos de Arquivo da Admi-
nistração Pública do Estado de Santa Catarina

SEA 2005
Secretário Marcos Vieira
Diretor Geral Constâncio Salles Maciel
Diretor do Arquivo Público Moacir Montibeller

Projeto elaborado por:
Dirlei Maria Kafer Gonçalves
Bibliotecária – CRB 14/637
Especialista em Gestão da Informação

Equipe  Técnica  da  Gerência  de  Gestão  Documental 
– GEDOC
Dirlei Maria Kafer Gonçalves – Gerente
Ana Maria Soares 
Kátia Regina Luz
Vera Lúcia da Silva
Cristiano Sardá (Bolsista)

Desenvolvimento do Sistema
Competência do Sistema: Gerência de Gestão Documental
Coordenação do Sistema: Gerência de Tecnologia da Informa-
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ção - SEA
Desenvolvimento do Sistema: CIASC

Fevereiro de 2005
- Apresentação do Projeto aos servidores lotados na Gerência.
- Solicitação de Sistema Informatizado à Gerência de Informática.
- Visita pela GETIN e GEDOC ao Setor de Documentação da 
Eletrosul para verificar/conhecer o Sistema Informatizado de 
Tabela de Temporalidade.

Março a Setembro de 2005  
- Início dos trabalhos de levantamento e estudo dos conceitos 
e estudo da Lei Complementar nº 284/05, para identificar as 
funções, subfunções e atividades.

Outubro de 2005  
- Aprovado o Projeto no Planejamento Estratégico da SEA, sob 
o título “Sistema de Plano de Classificação e Tabela de Tempo-
ralidade de Documentos - SCTT”.

Novembro e Dezembro de 2005  
- Desenvolvimento do Sistema pelo CIASC.
- Convocação para reunião no Auditório da SEA, para apresen-
tar o projeto as Secretarias, Autarquias e Fundações do Estado.
 
Janeiro a Junho de 2006
- Reuniões para desenvolver parte técnica em conjunto com as 
Secretarias, Autarquias e Fundações dos Setores de Planeja-
mento, Jurídico e Arquivo
Secretaria de Estado da Administração – SEA
Secretaria de Estado da Fazenda – SEF
Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa 
Catarina – UDESC
Secretaria de Estado da Educação – SED
Instituto de Previdência do Estado – IPREV
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Departamento de Transportes e Terminais – DETER
Secretaria de Estado da Saúde - SES
Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável
Procuradoria Geral
Secretaria de Desenvolvimento Regional de Fpolis – SDR
Secretaria de Estado do Planejamento
Fundação Catarinense de Educação Especial – FCEE
Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão
Junta Comercial do Estado – JUCESC
Instituto de Metrologia - INMETRO
Gabinete do Vice-Governador
Secretaria de Estado da Comunicação
Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Esporte – SOL
Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA
Fundação do Meio Ambiente – FATMA
Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Suspensão dos trabalhos de Julho a Dezembro de 2006
- Mudança do Arquivo Público para novas instalações.
- Adequação do Projeto: Dezembro/2006.

Abril  a Dezembro de 2007
- O foco do trabalho no período é a conclusão do Sistema Infor-
matizado e a continuidade do Código de Classificação e Tabe-
la de Temporalidade das Atividades Meio da  Administração 
Pública Estadual. 
- Reuniões constantes entre o CIASC e a Gerência de Gestão 
Documental.

Janeiro a Novembro de 2008
- Trabalho técnico junto às Gerências e Setores da SEA para a 
conclusão da parte técnica.
- Reuniões constantes entre o CIASC e a Gerência de Gestão 
Documental.
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- Elaboração dos fluxogramas, com o apoio da Área de Plane-
jamento da SEA.
- Elaboração da Instrução Normativa.
- Publicação e Divulgação do Sistema.

A partir de novembro de 2008 
- Revisão das funções, subfunções e atividades finalísticas ela-
boradas em 2005 e 2006.

Janeiro a Dezembro de 2009
- Criação das Comissões nos Órgãos que não haviam constituído.
- Reuniões com a Comissão Permanente de Gestão Documental.
- Arquivo Público, para aprovação do Plano de Classificação e 
das Tabelas de Temporalidade.
-Adequação do Sistema junto ao CIASC, executando os ajustes 
no Sistema.
- Início da revisão SCTT - Atividades meio para vincular ao 
Sistema SGPe.
Janeiro a Junho de 2010
- Reuniões com a Comissão Permanente de Gestão Documental.
– Arquivo Público, para aprovação do Plano de Classificação e 
das Tabelas de Temporalidade.
- Adequação do Sistema junto ao CIASC, executando os ajustes 
no Sistema.
- Elaboração do Manual “Curso de Capacitação em Gestão 
Documental – Módulo II e III”.
- Encaminhar ofício para o Órgão solicitando a publicação no 
Diário Oficial do Estado do Plano de Classificação e  Tabela de 
Temporalidade de Documentos – atividades fim, por meio de 
Portaria, determinando o uso e dando legalidade aos instrumen-
tos de gestão.
- Registrar a publicação.
- Levantamento e análise dos dados do Sistema SCTT - Ativida-
des meio para interligar ao Sistema SGPe.
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Julho a Dezembro de 2010
- Capacitar o maior número de servidores do Estado para utilização 
do Sistema do Plano de Classificação e Tabelas de Temporalidade.
- Visita técnica para elaborar diagnóstico dos Arquivos Correte 
e Intermediário nos órgãos.
- Orientar a criação dos Arquivos Centrais nos Órgãos, confor-
me determina a Lei 9.747, de 1994. 
- Publicação da revisão do SCTT - Atividades meio.
- Início da aplicação do Plano  de Classificação e Tabela de Tempo-
ralidade de Documentos para a redução do volume de documentos 
que já prescreveram seus prazos de guarda.

CONCEITOS

Gestão Arquivística de Documentos
Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes 

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

Documento de Arquivo
É todo o registro de informação, original, único e autênti-

co que resulta da acumulação de documentos, produzidos ou 
recebidos em qualquer suporte, inclusive magnético ou óptico, 
produzidos no exercício de suas competências, funções e ativi-
dades por uma pessoa física ou jurídica.

Documento público de valor corrente 
São documentos necessários ao desenvolvimento das ativi-

dades de rotina. São frequentemente consultados. São arquiva-
dos de modo a facilitar sua pesquisa  nas unidades como: proto-
colo e arquivo setoriais.

Documento público de valor intermediário
São documentos que aguardam prazos longos de precaução 
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ou prescrição e aguardam a destinação final , sendo a guarda 
permanente ou a eliminação. Estes documentos raramente são con-
sultados. São arquivados nos Arquivos Intermediários ou Centrais.

Documento público de valor permanente
Documento que deve ser preservado devido ao seu valor 

histórico, probatório e informativo, estabelecido em tabela de 
temporalidade.

Documento digital
Documento codificado em dígitos binários, acessível por 

meio de sistema computacional.
Documento eletrônico
Gênero documental integrado por documentos em meio ele-

trônico ou somente acessível por equipamento eletrônico, como 
cartões perfurados, disquetes e documentos digitais.

Grupo documental
Corresponde à divisão de um fundo, definido pelo método 

estrutural ou funcional (no Estado de Santa Catarina foi adotado 
o  método funcional).

Método Funcional 
Procedimentos de organização de arquivos considerando as 

funções e atividades exercidas pelas entidades produtoras de 
documentos.

Arquivo
Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma 

entidade coletiva pública ou privada, pessoa ou famíllia, no 
desempenho de suas atividades, independentemente da nature-
za do suporte.

Arquivo digital
Conjunto de bits que forma uma unidade lógica interpretável 
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por computador e armazenada em suporte apropriado.

SISTEMA NACIONAL DE ARQUIVOS 

Por meio da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, foi cria-
do o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, órgão cen-
tral do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR, o qual exerce 
orientação normativa quanto à gestão e à proteção especial dos 
documentos de arquivo.

As ações decorrentes dos Programas do SINAR são desen-
volvidas para os membros e pelos integrantes do Sistema 
Nacional de Arquivos – SINAR, órgão vinculado ao Arquivo 
Nacional, do Ministério da Justiça.

O Arquivo Público do Estado recebe as  diretrizes para  a 
normatização da documentação arquivística pública do Estado 
de Santa Catarina, organizando-a conforme a legislação e com-
petências dos Órgãos Públicos do Estado.

Sistema Administrativo de Gestão Documental, Editoração 
e Publicação Oficial - Santa Catarina

O Arquivo Público do Estado/Gerência de Gestão Docu-
mental  está ligado à função sistêmica, normatizando, orientan-
do e prestando assessoramento técnico às Comissões Perma-
nentes de Avaliação de Documentos e aos Arquivos Centrais 
–  setoriais e seccionais das Secretarias, Autarquias e Fundações 
da Administração Pública Estadual, visando à preservação dos 
documentos públicos contemporâneos.

 y A Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, 
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em concordância com a Lei Complementar nº 468, de 
09 de dezembro de 2009, estabelece:

Art. 29. As atividades comuns a todos os órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual serão desenvolvidas e exe-
cutadas sob a forma de sistemas. 

Art.  57. À Secretaria de Estado da Administração, como 
órgão central dos Sistemas Administrativos de Gestão de Recur-
sos Humanos, de Gestão de Materiais e Serviços, de Gestão 
Patrimonial, de Gestão Documental, Editoração e Publicação 
Oficial, de Gestão de Tecnologia de Informação e de Ouvidoria, 
no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, 
compete:

VI - gerenciar o arquivo público, visando ao resgate, à pre-
servação, à manutenção e à divulgação do patrimônio documen-
tal do Estado, bem como a destinação dos documentos oficiais;

Art. 31 - [...]

§ 5º Cabe ao Órgão Central do Sistema Administrativo as 
atividades de normatização, coordenação, supervisão, regu-
lação, controle e fiscalização das competências do sistema 
administrativo.

§ 6º Aos setoriais e seccionais do Sistema administrativo as 
atividades de execução e operacionalização das competências 
delegadas pelos respectivos órgãos centrais e demais atividades 
afins previstas na legislação.

 y Decreto nº 1.975, de 9 de dezembro de 2008

Dispõe sobre o Sistema Administrativo de Gestão Docu-
mental  e Publicações Oficiais e estabelece outras providências, 
com as devidas alterações da Lei Complementar nº 468, de 
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09/12/2009, altera a nomenclatura para “Sistema Administra-
tivo de Gestão Documental, Editoração e Publicações Oficias”.

PLANO DE GESTÃO DOCUMENTAL

Estamos com um enorme problema de massa documental 
acumulada e o esgotamento de espaço físico para a guarda de 
documentos. A preocupação é constante devido à eliminação 
de documentos sem critérios técnicos e infringindo a legisla-
ção pertinente. Para garantir a preservação da documentação 
da administração pública, iniciou-se a implantação do progra-
ma de gestão documental, a qual vislumbra a organização da 
documentação desde sua criação (produção), passando pela 
tramitação de documentos (protocolo), o uso da documenta-
ção (tomada de decisões), arquivamento (classificação/tabelas 
de temporalidade), avaliação (considerações administrativas, 
legais/fiscais e históricas), destinação final (eliminação ou guar-
da permanente). 

Várias ações estão sendo implementadas pela Secretaria de 
Estado da Administração, como o desenvolvimento de vários 
sistemas informatizados, que visa à redução de impressão de 
documentos; estudos de fluxo de documentos, buscando agili-
dade na tramitação e a padronização de formulários e documen-
tos, a implementação do SCTT, entre outros sistemas de gestão 
documental.

`` REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (preservação ou 
disseminação da informação)

Para reproduzir documentos de grandes massas documentais, 
deve-se elaborar um programa de reprodução do acervo com a 
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finalidade de preservação e/ou disseminação da informação.
O programa de reprodução é importante na medida em que 

não se pode microfilmar tudo ou digitalizar tudo, nem fotogra-
far tudo. 

Deve-se considerar:

1º importância do conteúdo informativo dos documentos 
armazenados;

2º nível de deterioração;
3º intensidade de consulta; e,
4º organização do acervo a ser reproduzido.

Existem perguntas básicas que devem ser respondidas:

 - Esta documentação é muito usada?
 - Poderá vir a ser utilizado caso seja organizada?
 - Qual a dinâmica de uso no momento em que organiza 

para reproduzir?
 - Qual a sua importância para a organização e para a 

sociedade?

Ocorre muitas vezes que um conjunto de documentos nunca 
foi utilizado pelo fato de que não se conhecia a sua existên-
cia ou não sabia de sua importância. Isto ocorre devido à falta 
de organização. Não se pode reproduzir documentos sem estar 
organizados, pois reproduzir o caos, o retorno sempre é o caos.  

Escolher a melhor forma de reprodução é ter a consciência 
das necessidades reais dos conjuntos documentais mais impor-
tantes, para  não informatizar, digitalizar e/ou microfilmar con-
juntos documentais que não são consultados ou que estão em 
estado avançado de deterioração ou que venham a ser elimina-
dos num curto espaço de tempo. Após a reprodução é importan-
te as inspeções aos originais, mesmo depois de digitalizado ou 
microfilmado, pois o total abandono favorece  algum estrago ou 
a total deterioração.

É necessário selecionar o material a ser reproduzido con-
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siderando  a simplificação do atendimento, a preservação de 
cada suporte empregado e o custo/benefício. Existem sistemas 
híbridos com equipamentos que microfilmam e digitalizam os 
documentos, mas o custo x benefício ainda é muito caro. 

As reproduções de documentos acontecem em diversas for-
mas como:

a) impressão, fac-simile ou não;
b) reprográfico (tipo xerox);
c) fotografia química – processos fotográficos e/ou 

micrográfico; e,
d) fotografia digital – processos de digitalização, de 

armazenamento em “bits”.

 y Suporte de Documentos

O papel é o suporte que temos utilizado há muitas décadas, 
e permitem a disseminação da informação. Uma dificulda-
de encontrada nos últimos tempos é a durabilidade do papel, 
devido às tintas empregadas para o registro, que vêm levan-
do a corrosão do papel, rasgando-o ou manchando-o e muitas 
vezes deixando quase ilegível. Da mesma forma os CDs, quanto 
tempo de duração possuem as informações digitais? A digita-
lização resolve muito no momento em que podemos copiar e 
limpar documentos manchados, enfim restaurá-los. Por outro 
lado, ninguém sabe dizer ao certo  qual o prazo de preserva-
ção de documentos nestes suportes, quanto tempo poderão ser 
guardados. Devemos  analisar com cuidado e definir as políticas 
de preservação mais adequada, pois o que estamos produzin-
do hoje será a memória ou a história para o futuro de novas 
gerações.

Devemos também considerar que os backups acontecem de 
um suporte para outro sempre com perda do conteúdo existen-
te. Dessa forma, considerando que o microfilme tem duração 
comprovada em laboratório de até 500 anos, verificamos que 
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alguns conjuntos documentais estarão mais seguros diante da 
necessidade de preservação dos documentos.

 y Documento Arquivístico Eletrônico e Digital

Inúmeros arquivos são formados hoje apenas em discos ou 
fitas magnéticas, produzidos em forma eletrônica ou digital, 
que guardam a produção documental do Órgão, a memória da 
Instituição.

O documento eletrônico pode ter nascido digital ou ter sido 
convertido em documento digital (digitalização de documentos) 
e estão sujeitos aos mesmos requisitos legais dos documentos 
em papel ou qualquer outro formato. Um documento eletrônico 
possui dois tipos de informação: 
 - o conteúdo: contém a informação em sua estrutura interna e; 
 - os metadados: são dados estruturados e codificados que des-
crevem e permitem acessar, gerenciar, compreender e/ou pre-
servar outros dados ao longo do tempo.

 y Digitalização de Acervos

A digitalização de acervos é uma das ferramentas essenciais 
ao acesso e à difusão dos acervos arquivísticos, capaz de dar 
acesso simultâneo local ou remoto, além de contribuir para a 
sua preservação,  uma vez que restringe o manuseio dos origi-
nais, em suporte convencional (documentos textuais, cartográ-
ficos e iconográficos).

A adoção do processo de digitalização implica não só no 
conhecimento dos princípios da arquivologia, mas também no 
conhecimento das atividades inerentes ao processo de digitali-
zação, que implica na captura digital, o armazenamento e a dis-
seminação. Num processo de digitalização devem ser levados 
em conta  os custos de implantação do projeto, o planejamen-
to  com previsão orçamentária e financeira capaz de garantir 
a aquisição, atualização e manutenção das versões de softwa-
re e hardware, a adoção de formatos de arquivos digitais e os 
requisitos  técnicos  mínimos que garatam a  preservação e a 
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acessibilidade a curto, médio e longo prazos. A digitalização 
proporciona a preservação de documentos originais, uma vez 
que reduz a busca do documento em suporte papel.

Os documentos classifi cados como de origem permanente 
não poderão ser descartados após a digitalização, conforme 
legislação vigente. 

`` CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE DOCUMENTOS 
PÚBLICOS

 A conservação de um do-
cumento de arquivo faz 
toda a diferença no mo-
mento em que você vai 
resgatar um documento 
ou informação contida no 
mesmo. A conservação 
preventiva pode ser defi -
nida como qualquer me-
dida que previne estragos 

ou reduz seu potencial.
A conservação preventiva  para a redução de danos físicos 

aos documentos pode ser alcançada com  alguns procedimentos 
como: 

 - restringir o acesso aos acervos; 
 - manusear com cuidado os documentos utilizar luvas; 
 - acondicionar os documentos em caixas poliondas ou 

outros objetos adequados a cada documento; 
 - manter uma rotina de limpeza e higiene no local evitando 

insetos e roedores; 
 - melhorar a ventilação e a circulação do ar instalando 

fi ltros e controlando a temperatura; 
 - evitar instalar os arquivos em local úmido, com riscos de 

incêndio ou inundações.

Conservar um documento é garantir a integridade do seu 
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conteúdo que poderá fazer parte do Patrimônio Histórico / Cul-
tural da Administração Pública. A conservação de um documen-
to na fase corrente e intermediária irá refl etir diretamente na 
fase permanente, quando o documento fi cará disponível para 
consulta pública.

     

Documentos sem tratamento, armazenados incorretamente.
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Documentos higienizados e acondicionados corretamente.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

É um instrumento de gestão documental utilizado para clas-
sificar todo e qualquer documento produzido e recebido ou acu-
mulado pelo Órgão da Administração Pública no exercício de 
suas funções e atividades.

A classificação de documentos é a sequência das operações 
técnicas que visam a agrupar os documentos sob o mesmo tema, 
relacionando-os ao órgão produtor,  à função, subfunção e ativi-
dade responsável por sua produção ou acumulação, como forma 
de agilizar a recuperação da informação e facilitar as tarefas 
arquivísticas. Considerando a aplicação técnica, o Sistema foi 
desenvolvido para documentos de atividades meio e das ati-
vidades fim dos Órgãos da Administração Pública Estadual e 
apresentam os CÓDIGOS  DE  CLASSIFICAÇÃO para os 
documentos (séries documentais/tipos documentais), com indi-
cação para os grupos, subgrupos, função, subfunção, atividades, 
identificando o órgão produtor quando for atividades fim.

As nomenclaturas dos grupo e subgrupos funcionais dificil-
mente serão alteradas, não acontecendo nos demais itens devido 
à dinâmica das atividades desenvolvidas no Estado.

A introdução do subgrupo decorre da necessidade na iden-
tificação das atividades finalísticas. Portanto, os grupos funcio-
nais das atividades meio correspondem às funções de um a cin-
co e para atividade finalística de número seis.
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PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

Grupo: 06 GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Subgrupo: 06.14 PREVIDÊNCIA

Função: 06.14.01 Executar a Política de Previdência do Servidor 
Público e Agente Político

Subfunção: 06.14.01.02 Benefício de Pensão
Atividade: 06.14.01.02.01 Concessão de Pensão
Documentos: 06.14.01.02.01.001 Formulário sobre Alteração de Conta Bancária

 06.14.01.02.01.002 Comunicação Interna sobre Concessão de 
Pensão

 06.14.01.02.01.003 Formulário sobre Controle de Maioridade

 06.14.01.02.01.004 Formulário sobre Controle de Remessa de 
Processo

 06.14.01.02.01.005 Relatório sobre Benefício de Pensão
 06.14.01.02.01.006 Ofício sobre Benefício de Pensão
 06.14.01.02.01.007 Ficha de Cadastro de Pensão
 06.14.01.02.01.008 Guia de Recolhimento Civil, Militar - IPALESC

 06.14.01.02.01.009 Guia de Recolhimento Militar - IPALESC
 06.14.01.02.01.010 Guia de Plano de Assistência à Saúde

 06.14.01.02.01.011 Guia de Consignação de Folha de Pagamento

 06.14.01.02.01.012 Guia de Consignação de Pensão
 06.14.01.02.01.013 Processo de Pensão Judicial de Saque Judicial

 06.14.01.02.01.014 Processo de Pensão Judicial de Pagamento 
através de Boleto Judicial

  

Dados Gerais do Sistema Plano de Classificação de Documentos:

GRUPOS  FUNCIONAIS: Correspondem às macrofun-
ções, descritas conforme classificação detalhada:

1. Administração Geral
2. Gestão de Contabilidade, Finanças e Controle Interno
3. Gestão de Patrimônio, Bens Materiais e Serviços
4. Gestão de Recursos Humanos
5. Comunicação, Documentação e Informação
6. Gestão de Serviços Públicos
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 - ADMINISTRAÇÃO  GERAL: está vinculado com o 
planejamento das ações do governo: a organização, o 
funcionamento e a promoção, os atos administrativos e o 
apoio dos  serviços jurídicos que possibilitam o andamento 
das rotinas administrativas de todos os  órgãos.

 - GESTÃO,  CONTABILIDADE,  FINANÇAS  E 
CONTROLE INTERNO: relacionado  à execução da 
contabilidade geral, à execução orçamentária e financeira 
e no controle interno referente à prestação de contas, ao 
controle e comprovação da receita e da despesa. 

 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO, BENS MATERIAIS E 
SERVIÇOS: corresponde à administração do patrimônio 
mobiliário e imobiliário do Estado, compreendendo 
a aquisição de bens, contratação e administração de 
serviços  nas diversas modalidades.

 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: relacionado 
aos direitos e deveres dos servidores lotados em cada 
órgão da Administração Direta, Autarquia e Fundações, 
quanto ao pagamento de pessoal, ingresso e lotação,  
movimentação de pessoal, capacitação, concessão de 
benefício funcional e previdenciário, saúde do servidor.

 - COMUNICAÇÃO,  DOCUMENTAÇÃO  E 
INFORMAÇÃO: relacionado com a Comunicação:  
Assessoria de Imprensa, Cerimonial e Relações Humanas; 
Documentação: relativo à gestão de documentos, ao 
arquivo intermediário e à produção editorial; Informação: 
ligada a tecnologia da informação. 

 - GESTÃO DE  SERVIÇOS  PÚBLICOS: fazem parte 
deste grupo os documentos de atividades fim dos órgãos 
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públicos das administrações direta e indireta.  Cabe  aos 
respectivos órgãos a elaboração, seguindo a orientação 
da Instituição Arquivística (Arquivo Público – Gerência 
Gestão Documental).  

SUBGRUPO FUNCIONAL: corresponde às macrofunções.

Este subgrupo foi criado devido à necessidade de inserir 
dados relacionados as atividades finalísticas. Nas atividades 
meio apenas repete a mesma informação do grupo funcional.

FUNÇÃO:  corresponde ao conjunto das atividades que o 
Estado exerce para a consecução de seus objetivos. Identificada 
na Lei Complementar nº381, de 07 de maio de 2007, que dispõe 
sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da Admi-
nistração Pública Estadual, no item competência do Órgão.

SUBFUNÇÃO: refere-se a um agrupamento de atividades 
afins, correspondendo cada subfunção a uma vertente da fun-
ção. Identificada na Lei Complementar nº 381, de 07 de maio 
de 2007, no item competência de cada Órgão e no Regimento 
Interno.

ATIVIDADES: relacionadas às ações, encargos ou serviços 
decorrentes do exercício de uma função. Identificadas a partir 
do Regimento Interno.

 - Atividade meio – auxilia e viabiliza o desempenho de 
suas atribuições específicas e resulta na produção e 
acumulação de documentos de apoio.

 - Atividades fim – são abribuições específicas e resultam 
na produção e acumulação de documentos essenciais 
relativos à sua competência.
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TIPO DE DOCUMENTO/ASSUNTO: São tipos de docu-
mentos produzidos, recebidos ou acumulados na Unidade. Um 
tipo de documento se distingue de outro a partir da função, sub-
função e atividade que lhe dá origem, relacionados ao grupo 
funcional. Os tipos documentais do governo do Estado estão 
descritos na Publicação “Padronização e Redação de Atos 
Oficiais”.

`` PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE 
TEMPORALIDADE - ATIVIDADES MEIO

Histórico do Projeto:

O Plano de Classificação de Documentos – atividades meio 
foi publicado pela Portaria nº 854, de 18/11/2008, Diário Oficial 
nº 18.504 de 05/12/2008, páginas 03-06 e Tabela de Tempora-
lidade de Documentos – atividades meio, nas páginas 06-16, 
estão prontos para serem implementados.

No período de 2007 a 2008, o trabalho ficou concentrado na 
elaboração do Plano de Classificação e na  Tabela de Tempora-
lidade das atividades meio, publicado em 18/11/2008. 

No início de 2009, a Secretaria de Estado da Administra-
ção decidiu adquirir um novo Sistema de Protocolo, uma vez 
que vários estudos foram elaborados com o intuito de melhorar 
o sistema existente, mas as possíveis modificações não produ-
ziam o resultado esperado.

Desta forma, devido à interligação entre o Sistema SCTT e o 
Novo Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe, algu-
mas modificações no Plano de Classificação de Documentos e 
Tabela de Temporalidade foram necessárias, como a alteração 
do campo “Documento” para “Tipo de Documento/Assunto”. 
O assunto foi introduzido na Tabela de Temporalidade devi-
do à necessidade no detalhamento do assunto no Sistema de 
Protocolo.

As discussões em torno da questão de inclusão do assunto no 
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SCTT foram bastante polêmicas, pois haveria uma repetição no 
tipo documental, o que gera uma tabela extensa, como também 
a dificuldade na inclusão de assuntos quando houver a necessi-
dade para o Sistema SGPe.

Os argumentos dos servidores/profissionais técnicos da área 
de documentação e a aprovação dos profissionais da Informá-
tica foram convincentes à medida que o Sistema de Gestão de  
Protocolo Eletrônico ganhava sua forma. Dessa maneira, o Pla-
no de Classificação e Tabela de Temporalidade das atividades 
meio foi publicada pela Portaria nº 870, DE 16/11/2010, Diário 
Oficial nº 18.973, de 19/11/2010 , disponível na página da SEA/
SERVIÇOS/SCTT

`` PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - 
ATIVIDADES FIM

Histórico do Projeto:

Em fevereiro de 2009, convocamos todos os Órgãos para 
revisão dos trabalhos elaborados no período de janeiro a junho 
de 2006, e elaboração dos trabalhos dos Órgãos que não haviam 
entregado e demais Órgãos criados em 2007 pela Lei Comple-
mentar nº 381/2007, de 07/05/2007.

Participaram das reuniões as Comissões de Avaliação de 
Documentos dos Órgãos, Gerentes ou Responsáveis pela Área 
de Planejamento e Gerentes das Áreas de Atividades Finalís-
ticas. Em agosto de 2009, novamente convocamos os Órgãos 
para orientá-los na inclusão dos assuntos devido a interligação 
com o Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGPe.

Em dezembro de 2009, chegamos à 3ª etapa, que estava 
assim distribuída:

1ª  etapa – criação das Comissões de Avaliação de 
Documentos, dos Órgãos que não haviam formado suas 
Comissões.

2ª etapa – elaborar o Plano de Classificação de Documentos 
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das atividades finalísticas.
3ª etapa – elaborar/definir os prazos de guarda das Tabelas 

de Temporalidade – atividades finalísticas. 

Durante todo o período de levantamento de informações, 
inclusão no Sistema, análise dos prazos de guarda definidos, 
inúmeras alterações foram solicitadas ao CIASC para adequar 
o Sistema conforme as necessidades vinham surgindo, uma vez 
que o Sistema foi desenvolvido.

Em maio de 2010, os trabalhos junto aos Órgãos foram con-
cluídos e iniciou-se a publicação dos Planos de Classificação e 
das Tabelas de Temporalidade de Documentos das atividades 
finalísticas. Cada Órgãos é responsável pela publicação de seus 
trabalhos.

Em junho e julho de 2010 foram capacitados os representan-
tes das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos 
via Web-Conferência. Em agosto de 2010, iniciamos a implan-
tão do Sistema e visitas técnicas para diganóstico no arquivos e 
orientação para a efetiva implantação de gestão de documentos.
 

`` APLICAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO NO 
ARQUIVAMENTO

A Classificação de Documentos deve estar interligada com 
a ordenação de documentos, o que  resulta numa organização 
eficiente, que facilita e agiliza a consulta aos documentos mes-
mo quando se refere a uma mesma atividade, e em relação a um 
mesmo tipo documental, principalmente quando os documentos 
atingem um  volume significativo.

Variáveis entre os dois procedimentos:

A CLASSIFICAÇÃO atinge os tipos documentais (iden-
tifica-os e articula-os entre si), mas considera a forma e as 
razões que determinam sua existência (como e por quê foram 
produzidos)
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A ORDENAÇÃO atinge os tipos documentais no ponto de 
vista das consultas que lhes forem feitas. A ordenação define a 
melhor maneira de dispor fisicamente os documentos. Na clas-
sificação funcional adotada pelo Estado, a ordenação dos tipos 
documentais seguem a forma cronológica, alfabética ou numé-
rica. Também é necessária muitas vezes a combinação de dois 
ou três critérios para garantir a agilidade  à consulta. De manei-
ra geral, os elementos mais utilizados são:

a) número do documento (atribuido pelo emissor ou pelo 
receptor);

b) data;
c) local de procedência;
d) nome do emissor ou do destinatário; e,
e) objeto ou tema específico do documento.

EXEMPLO:

> Relatórios  anuais  de  atividades – provavelmente sua 
consulta será de acordo com a data, então serão ordenados 
cronologicamente.

> Portarias ou Resoluções – provalmente sua consulta será 
pelo número, sua ordenação é numérica simples.

Exemplificando o Plano de Classificação

06 – Gestão de Serviços Públicos
06.02 – Educação
06.02.01 – Gestão da Rede Pública Estadual
06.02.01.01 – Política da Educação Básica , Profissional e 
Superior
06.02.01.01.04 – Sistematizar e Emitir Relatório Periódico de 
Acompanhamento e Controle de Aplicação de Recurso Finan-
ceiro destinado à Educação



Gestão Documental

- 35 -

06.02.01.01.04.002 – Relatório Mensal de Atividades Pedagó-
gicas (arquivamento  conforme  classificação  na  ordenação 
cronológica – divididos em meses)
06.02.01.01.06.020 – Histórico Escolar de Exame Supletivo 
(arquivamento conforme classificação na ordenação alfabé-
tica – Ana Carolina... , Beatriz..., Fernanda..., Letícia..., etc.)

02.01.02.01.03.002 – Nota de Empenho e Subempenho (arqui-
vamento conforme classificação na ordenação numérica    - 
ex.: ano 2010 = 01, 02, 03, etc.)

É possível classificar um documento sem ordenar, mas não é 
recomendável, pois se não existir nenhum critério de ordenação 
será mais difícil sua manipulação e seu acesso. 

A classificação irá informar sobre os vínculos da documen-
tação com seu órgão produtor. O arquivamento deverá seguir 
criteriosamente a classificação, pois nenhum documento de 
arquivo é plenamente compreendido isoladamente e fora da 
estrutura geral de sua produção, ou sem seus vínculos orgâ-
nicos. Portanto, a classificação torna-se condição para a com-
preensão plena dos documentos de arquivo tanto para quem os 
produz e  organiza como para quem os consulta.

`` INCLUSÕES E ALTERAÇÕES DE DADOS NO 
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Os dados do Plano de Classificação serão revisados e altera-
dos, se necessário, sempre considerando a mudança da legisla-
ção estadual. As alterações podem ser propostas pelos Órgãos, 
por meio da Comissão de Permanente de Avaliação de Docu-
mentos, sendo a análise efetuada pela Gerência de Gestão 
Documental e aprovada pela Comissão Permanente de Gestão 
Documental do Arquivo Público do Estado.
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ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS

Devemos considerar a teoria das três  idades ou  as três fases, 
como princípio arquivístico, que identifi ca o ciclo de vida dos 
documentos que envolve:

`` 1ª FASE: ARQUIVO CORRENTE

O arquivamento 
dos documentos na 
fase corrente, é junto 
aos seus produtores. 
A informação conti-
da no documento é 
de interesse específi -
co do administrador/
produtor e  arquivado 

de forma correta, facilita a recuperação da informação para a 
tomada de decisão, como também atende às necessidades admi-
nistrativas, legais e fi scais.

O uso do Plano de Classifi cação de Documentos na organi-
zação da documentação na fase corrente, facilita a recuperação 
da informação/documento e defi ne o formato adequado para 
seguir para a fase subsequente no arquivo intermediário.

 y Lei Estadual nº 9.747, de 26/11/1994
 
Art. 13 - Durante seu ciclo de vida, os documentos públicos 
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estaduais, inclusive os processos não encerrados, serão orga-
nizados, inicialmente, nas unidades produtoras e receptoras de 
forma acessível à administração e de acordo com instruções 
normativas do órgão central do sistema.

 
Parágrafo único - Cessada a utilização corrente nas unidades 

acumuladoras, os documentos serão encaminhados por meio de 
guia de remessa própria ao Arquivo Central do órgão. 

`` 2ª FASE: ARQUIVO INTERMEDIÁRIO

Após o período 
de arquivamento na 
fase corrente, alguns 
documentos podem 
ser eliminados ime-
diatamente, mas parte 
dos documentos deve 
ser conservado por 
um tempo mais longo 
em função de razões 

legais ou administrativas. Então, a fase intermediária ocorre 
quando os produtores, embora necessitem dos documentos para 
consulta ou para garantir os direitos, os utilizam com pouca fre-
quência.  Neste caso, os documentos devem ser transferidos para 
o ARQUIVO CENTRAL (Lei Estadual nº 9.747, 26/11/1994).

 y Lei Estadual nº 9.747, de 26/11/1994
 

Art. 7º - São de valor mediato não evidente e guarda tem-
porária os documentos que, contendo informações repetitivas, 
refl itam apenas o cotidiano da administração. 

 
Parágrafo único. Os documentos a que se refere o “caput” 

deste artigo são caracterizados por: 
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I - documentos cujos textos estejam  reproduzidos em outro;

II – documentos cujos textos tenham sido impressos em sua 
totalidade;

III - documentos cujos elementos essenciais se acham reca-
pitulados em outros; 

IV - exemplares de um mesmo registro audiovisual que apre-
sentem repetição da informação e qualidade técnica inferior; 

V - cópias e duplicatas cujos originais são destinados à guar-
da permanente; 

VI - documentos que, mesmo originais, detem interesse 
administrativo somente por determinado período; 

VII - documentos sujeitos a prazos prescricionais;
VIII - convites recebidos, material de divulgação de tercei-

ros, correspondências de congratulações.

 y 3ª FASE: ARQUIVO PERMANENTE

A transferência do 
Arquivo Intermediá-
rio/Central ao Arqui-
vo Permanente ocorre 
em razão do valor his-
tórico do documento e 
serão defi nitivamente 
preservados. Os docu-
mentos de guarda per-

manente não poderão ser eliminados após a microfi lmagem, 
digitalização ou qualquer outra forma de reprodução, devendo 
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ser recolhidos ao Arquivo Público do Estado. Os documentos 
que sofreram a transferência serão disponibilizados para con-
sulta pública.

 y Lei 8.159, de 08/01/1991

Art. 8º - [...]

§ 3º Consideram-se permanentes os conjuntos de documen-
tos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser 
definitivamente preservados.

Art. 9º A eliminação de documentos produzidos por insti-
tuições públicas e de caráter público será realizada mediante 
autorização da instituição arquivística pública, na sua específica 
esfera de competência.

Art. 10º Os documentos de valor permanente são inaliená-
veis e imprescritíveis.

Art.  25. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e 
administrativa, na forma da legislação  em vigor, aquele que 
desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou con-
siderado como de interesse público e social.

 y Lei Estadual nº 9.747, de 26/11/1994
 

Art. 3º - [...]

§ 2º - São documentos de valor imediato e guarda permanen-
te aqueles que, esgotados os prazos de vigência e precaucional 
estabelecidos em tabelas de temporalidade, apresentam no seu 
conteúdo ou forma, informações que devam ser preservadas 
para a memória da administração, ou possam servir de pesquisa 
ou prova à coletividade. 
 



Módulo II e III

 - 40 -

Art. 4º  Consideram-se, obrigatoriamente, de valor mediato 
evidente e guarda permanente, os documentos de unidade ou 
órgão estadual, consubstanciados em todo o procedimento do 
qual resultem: 

 I - Atos de criação, constituição ou extinção, atribuições 
e competência, tais como leis, decretos, estatutos, portarias e 
resoluções; 

II - Atos relativos ao patrimônio imobiliário;

III - Atos que reflitam a organização da administração, como 
organogramas, fluxogramas, regimentos e regulamentos; 

IV - Atos que reflitam o desenvolvimento da atividade fim 
como:

 
a) planos, projetos, estudos e programas; 
b) convênios, ajustes e acordos; 
c) atas e relatórios de departamento ou unidade equivalente 

e de nível superior; 
d) séries documentais completas produzidas no exercício da 

atividade fim; 
e) correspondências relativas à atividade fim das unidades 

da superior administração.
 

V - Atos relativos à administração de pessoal, como:
 
a) planos de salários e benefícios;
b) criação, classificação, reestruturação ou transformações 

de carreira ou cargos;
c) política contratual;
d) termos de posse de cargos comissionados;
e) registros funcionais de servidores.

Parágrafo único. São também de valor mediato e guarda per-
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manente os documentos: 

 I - legislativos, inclusive os que fixem jurisprudência admi-
nistrativa como orientações, instruções, despachos normativos 
e pareceres jurídicos; 

II - de divulgação como cartazes, folhetos, boletins, cader-
nos, revistas, convites e postais, dos quais deverá ser guardado 
um exemplar e garantida sua transferência para Arquivo Públi-
co do Estado; 

III - os que contenham valor artístico e cultural como vinhe-
tas, iluminuras, caligrafias especiais e ortografia. 

IV - de registro da memória das cidades de Santa Catarina 
e testemunho de seu cotidiano, sejam visuais ou sonoros, inde-
pendente da natureza de seu suporte como fotografias, filmes e 
fitas, relativos a obras, eventos, atividades, manifestações cul-
turais e populares; 

V - estudos e documentos relacionados com o traçado urba-
nístico e arquitetônico das cidades de Santa Catarina. 

 
Art. 5º - Os documentos com as características descritas no 

artigo anterior serão obrigatoriamente transferidos ao Arquivo 
Público do Estado. 

 
§ 1º - A transferência será efetuada de acordo com as nor-

mas estabelecidas pelo Arquivo Público e conforme calendário 
específico.
 

Príncípios da Organização dos Arquivos  (Belloto, 2004, 
p. 88)

 - Proveniência – Correponde à identidade do documento
 - Organicidade – Refletem os grupos, funções e atividades 

documentais. É a relação entre documentos de um 
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arquivo em decorrência das atividades do órgão produtor.
 - Unicidade – O documento é único, independentemente 

da forma, do gênero, espécie, tipo ou suporte.
 - Integridade ou Indivisibilidade – Um fundo ou grupo 

documental deve ser resguardado sem misturar com 
outros fundos. Fora de seu contexto o documento perde 
seu signifi cado.

 - Cumulatividade – O Arquivo é uma formação progressiva, 
natural e orgânica.

ARQUIVOS CENTRAIS

Todo Órgão Público Estadual deve possuir um Arquivo Cen-
tral, que está determinado  na Lei Estadual nº 9.747, de 26 de 
novembro de 1994,  para a guarda de seus documentos decor-
rente do exercício das  funções e atividades de sua competência.

Os Arquivos Centrais devem estar a cargo das Diretorias 
Gerais que tem sob sua responsabilidade as tarefas de Gestão 
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de Documentos produzidos e acumulados pelos setores.
 y Instrução Normativa nº 09/2007

Art. 3º - Aos Arquivos Centrais das Secretarias de Estado, 
Autarquias e Fundações caberá:

§ 1º Estudar a estrutura funcional e a relação de hierar-
quia do órgão, bem como as séries documentais produzidas e 
acumuladas.

§ 2º Receber a documentação dos setoriais e seccionais do 
órgão, conforme o prazo da Tabela de Temporalidade, organiza-
das de acordo com esta Instrução Normativa.

§ 3º  Elaborar e providenciar a publicação do Edital de Ciên-
cia de Eliminação dos Documentos conforme os prazos estabe-
lecidos na Tabela de Temporalidade do Órgão, na forma da lei.

§ 4º Providenciar o recolhimento dos documentos conside-
rados permanentes ao Arquivo Público do Estado, de acordo 
com o prazo determinado pela Tabela de Temporalidade.

§ 5º Elaborar inventários do acervo que lhes pertence.

§ 6º Garantir a conservação e a segurança dos documentos.

O Arquivo Central 
deverá estar localiza-
do em um ambiente que 
apresente condições apro-
priadas  às necessidades 
conservação/preservação  
dos documentos pelos 
prazos de guarda estabe-
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lecidos nas tabelas de temporalidade e destinação. As áreas de 
trabalho dos servidores deverão atender às necessidades de fun-
cionalidade e conforto, enquanto que as áreas de armazenamen-
to de documentos devem ser separadas e adequadas à guarda e 
conservação de documentos. 

A maior dificuldade existente no momento é a falta de espa-
ço físico adequado aos documentos. Podemos citar alguns itens 
essenciais aos Arquivos Centrais:

 - o Arquivo  deverá estar localizado em locais secos, sem  
infiltrações nos tetos, janelas  e paredes;

 - evitar  locais com possibilidades de proliferação de 
agentes biológicos de degradação de acervos, como por 
exemplo: insetos, fungos e bactérias;

 - evitar o excesso de luz solar usando cortinas, persianas, 
etc., como também reduzir a luz artifical, como lâmpadas 
incandecentes ou fluorescentes as quais emitem raios 
infravermelhos e ultravioletas, ambos prejudiciais 
aos acervos. O excesso de iluminação poderá causar o 
amarelamento do papel como também torná-lo frágil e 
quebradiço;

 - no ambiente dos acervos não deve ser dividido com 
objetos inservíveis ou mesmo lixo, pois atrae ratos, 
baratas ou insetos que destroem documentos;

 - os acervos não devem estar localizados em subsolos,  
porões, banheiros, corredores;

 - os documentos em papel devem estar armazenados em 
caixas poliondas, que protegem dos efeitos causados pela 
luz, poluição , etc;

 - os microfilmes e fitas magnéticas, etc.., documentos 
em suportes não convencionais, requerem climatização 
especial devido a sua fragilidade. Os filmes devem 
ser armazenados em arquivos de aço, especiais 
para microfilmes com controle de refrigeração e 
desumidificação;
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 - promover a ventilação dos ambientes de forma natural 
ou artificial;

 - os documentos devem ser arquivados na vertical, em 
pastas suspensas ou caixas de arquivo de material neutro, 
sendo o mais recomendado o do tipo poliondas;

 - a limpeza e higienização dos acervos e livros não devem 
ser esquecidas e feitas com frequência.

O mobiliário facilita o acesso seguro aos documentos 
e devem ser guardados em arquivos, estantes, armários ou 
prateleiras.

Nas áreas de arquivamento ou depósitos os documentos 
devem ser armazenados separadamente, de acordo com o seu 
suporte, formato e suas especificações, assim:

 - documentos textuais, como manuscritos e impressos;
 - documentos cartográficos, como mapas e plantas 

arquitetônicas;
 - documentos iconográficos, como desenhos, gravuras e 

cartazes;
 - documentos  micrográficos;
 - documentos fotográficos;
 - documentos sonoros;
 - documentos cinematográficos;
 - documentos em meio magnéticos ou ópticos.

   
Art. 14 - As Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações 

terão um prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de publi-
cação desta Lei para designarem as comissões de avaliação dos 
documentos e submeterem à apreciação de Arquivo Público do 
Estado, as respectivas tabelas de temporalidade. 
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Arquivos Centrais de Órgão Públicos
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TABELAS DE TEMPORALIDADE DE 
DOCUMENTOS

É o instrumento que registra o ciclo de vida documental do 
órgão, onde deve constar os prazos de guarda dos documentos 
de arquivo corrente, sua transferência ao arquivo central/inter-
mediário e sua destinação final, eliminação ou o recolhimento 
ao arquivo permanente.

Para a elaboração das tabelas de temporalidade segue-se as 
atividades:

 - diagnóstico da situação dos arquivos e levantamento 
da produção documental: pesquisa junto às unidades 
administrativas produtoras e acumuladoras de 
documentos. Esta pesquisa visa conhecer as condições dos 
arquivos quanto à produção, tramitação e arquivamento 
dos documentos;

 - elaboração do Plano de Classificação de Documentos 
de Arquivo: elaborado a partir de estudos da legislação 
estadual, do levantamento da produção documental e 
entrevistas junto aos setores dos Órgãos. Proporciona a 
uniformidade de tratamento dos documentos e a rápida 
recuperação das informações;

 - Definição dos prazos de guarda: leva em consideração as 
necessidades para uso dos responsáveis pela produção e/
ou acumulação dos documentos, a legislação em vigor 
e a  manutenção da história da Administração Pública 
Estadual.

Art. 8º - Os prazos de vigência e precaucional dos documen-
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tos públicos estaduais constarão, obrigatoriamente, de tabelas 
de temporalidade.

 
§ 1º - As tabelas de temporalidade de que trata este artigo 

serão elaboradas por uma comissão designada pelo titular de 
cada órgão, e deverão ser publicadas mediante portaria, após a 
aprovação do Arquivo Público do Estado.

§ 2º - As Comissões de Avaliação de cada órgão serão cons-
tituídas de, no mínimo, 05 (cinco) membros, com conhecimen-
tos da estrutura organizacional e da tramitação de documentos 
nos respectivos órgãos, entre os quais se incluirá um técnico na 
área específica de autuação.

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA - Atividade Fim

(Documentos Aprovados)
Grupo Funcional:  06 - GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Grupo:  14 - Previdência

Função:  01 - Executar a Política de Previdência do Servidor Público e Agente Político

Sub-Função:  02 - Benefício de Pensão

 ATIVIDADE  DOCUMENTO 

PRAZO DE GUARDA DESTINAÇÃO

 OBSERVAÇÕES Arquivo 
Corrente  

(em período 
ou anos)

 Arquivo 
Intermediário 

/Central 
(em anos)

 Eliminação  Guarda  
 Permanente 

001- Formulário sobre Alteração de Conta Bancária 5 10 X  

002- Comunicação Interna sobre Concessão de Pensão 5 10 X  

003- Formulário sobre Controle de Maioridade 5 10  X

004- Formulário sobre Controle de Remessa de Processo 2 3 X  

005- Relatório sobre Benefício de Pensão 5 10  X

006- Ofício sobre Benefício de Pensão 5 10 X  

007- Ficha de Cadastro de Pensão 5 10  X

008- Guia de Recolhimento Civil, Militar - IPALESC 5 47 X  

009- Guia de Recolhimento Militar - IPALESC 5 47 X  

010- Guia de Plano de Assistência à Saúde 5 10  X

011- Guia de Consignação de Folha de Pagamento 5 95 X  

06.14.01.02.01- 
Concessão de 
Pensão

012- Guia de Consignação de Pensão 5 95 X  

013- Processo de Pensão Judicial de Saque Judicial enquanto vigora 10  X
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06.14.01.02.01- 
Concessão de 
Pensão

014- Processo de Pensão Judicial de Pagamento através de 
Boleto Judicial enquanto vigora 10  X

015- Processo de Pensão Judicial através de Alvará Judicial enquanto vigora 10 X  

016- Processo de Dependência Econômica enquanto vigora 10 X  

017- Processo de Insenção de Imposto de Renda 5 10  X

018- Processo de Mandado de Segurança até o trânsito 
em julgado 10  X

019- Ofício sobre Pensão Judicial 5 10 X  

020- Processo de Restituição de Contribuição do IPREV 5 10  X

021- Processo de Restituição de Imposto de Renda Retido 
na Fonte 5 10  X

023- Processo de Troca de Recebedor enquanto vigora 10 X  

024- Processo de Valores Pendentes 5 10 X  

025- Processo de Recadastramento de Pensionista 5 10  X

026- Processo de Recálculo de Pensão 5 10  X

027- Relatório sobre Resumo da Folha de Pagamento de 
Pensionista 5 10  X

028- Formulário sobre Solicitação de Estorno de 
Pagamento 5 10  X
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E                      
DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS

O processo de  avaliação é uma das principais atividades, 
sendo vital para um programa  de Gestão de Documentos. Entre 
todos os procedimentos para a elaboração da Tabela de Tempo-
ralidade, a avaliação é a operação mais complexa e difícil. Na 
avaliação documental é identificado o valor do documento  para 
a definição dos prazos de guarda e destinação dos documen-
tos, considerando o valor eventual, informativo ou probatório  e 
quando poderão ser eliminados ou  destinados aos arquivos cen-
trais e permanente, levando em consideração o valor que apre-
sentam para quem os gerou (Lei nº 9.747, de 26 de novembro de 
1994 - Dispõe sobre a avaliação e destinação dos documentos 
da Administração Pública  Estadual, e dá outras providências).

 - São considerados como guarda eventual ou corrente: 
documentos de interesse passageiro, sem valor 
administrativo e jurídico para o Órgão;

 - São considerados de guarda temporária ou intermediária: 
documentos que prevalece o interesse administrativo 
em determinar o valor da informação e seu prazo de 
retenção, sem prejuízo para a coletividade ou memória 
administrativa.

 - São considerados de guarda permanente: documentos de 
valor probatório, relativos a direitos de pessoas físicas ou 
jurídicas, quanto à coletividade, e de valor informativo 
sobre pessoas, fatos ou fenômenos, considerados 
relevantes.
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 A Teoria das Três Idades, ou as Fases no arquivamento 
são determinadas de acordo com o uso que se faz dos 
documentos:  fase corrente, intermediária e permanente. 

 - Na fase corrente ou arquivo corrente: são os documentos  
frequentemente usados e de uso exclusivo de quem os 
gerou, em razão das atividades de um órgão ou setor.

 - Na fase intermediária ou arquivo intermediário: são os 
documentos de uso eventual para quem os produziu, 
devendo serem recolhidos pelos Arquivos Centrais de 
cada Órgão (Lei 9.747, de 1994).

 - Na fase permanente ou arquivo permanente: são os 
documentos que já cumpriram as finalidades aos quais 
foram criados, mas devem ser preservados devido  ao seu 
valor histórico, probatório e informativo para o Estado.

SELEÇÃO DE DOCUMENTOS

A seleção de documentos é realizada nos arquivos correntes 
e intermediários/centrais por técnicos  previamente orientados, 
seguindo as tabelas de temporalidade. A seleção é a separação 
física dos documentos conforme sua destinação. O documento 
poderá ser:

ELIMINADO – é a destruição do documento, a qual deve 
ser orientada pela Comissão Permanente de Avaliação de Docu-
mentos do Órgão e pelo responsável pelo Arquivo Central do 
Órgão, após aprovação da Comissão Permanente de Gestão 
Documental do Arquivo Público do Estado.

A eliminação de documentos deve ser empregada se o docu-
mento já cumpriu a destinação a qual foram criados e sem valor 
para guarda permanente. Os procedimentos de eliminação 
devem seguir criteriosamente as orientações legais, constantes  
da Instrução Normativa nº 10/2007/SEA, elaborada pelo Órgão 
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Central do Sistema Administrativo de Gestão Documental. A 
coleta dos documentos a serem eliminados será orientado pela 
Gerência de Gestão Documental e os recursos adivindos da eli-
minação serão destinados a Instituição Vida ou similar, confor-
me Lei nº 9747, de 1994.

Os documentos a serem eliminados devem constar de:

> Listagem de Eliminação de Documentos.  As elimina-
ções de documentos públicos que não conste  nas tabelas de 
temporalidade de Documentos da Administração Pública Esta-
dual, serão realizadas mediante autorização do Arquivo Público 
do Estado.

> Edital de Ciência e Eliminação de Documentos. Deve 
ser publicado no Diário Oficial do Estado e tem por objetivo dar 
publicidade ao ato de eliminação de documentos.

> Termo de Eliminação de Documentos. Uma cópia deve 
ser encaminhada ao Arquivo Público do  Estado para registro 
de dados na área de gestão documental.

 y Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991

Art. 9º A eliminação de documentos produzidos por insti-
tuições públicas e de caráter público será realizada mediante 
autorização da instituição arquivística pública, na sua específica 
esfera de competência.

Art.  25.  Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e 
administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que 
desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou con-
siderado como de interesse público ou social.

TRANSFERÊNCIA  – é o envio dos documentos para o 
Arquivo Central do Órgão, onde aguardarão o cumprimento 
dos prazos de guarda e a destinação final. A transferência dos 
documentos ao Arquivo Central é determinada por cronograma 
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estipulado pelo servidor responsável  pelo Arquivo Central do 
Órgão,  o qual cuida da gestão de documentos, seguindo o que 
consta na Instrução Normativa nº 09/2007/SEA .

RECOLHIMENTO – é o envio dos documentos ao Arqui-
vo Público do Estado, conforme cronograma definido pelo 
Arquivo Público, seguindo a Instrução Normativa nº 09/2007/
SEA , com vistas à guarda permanente e seu acesso público.

PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA

Endereço para acesso: http://sistemas.sc.gov.br/sea/temporalidade

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos, instituídas pelos Órgãos, recebe uma senha de 
usuário do órgão que o autoriza a informar, revisar ou alterar 
dados do Sistema SCTT.

Na tela seguinte abre o cadastro de usuário:

Usuário: .....................(digitar login)
Órgão:.........................
Senha:.........................

Na próxima tela aparece o menu:

TABELA DE  TEMPORALIDADE

Informar
Revisar
Alterar
Segurança
Alterar senha

As atribuições de inclusão de documento/assunto, referente 
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às atividades fim é tarefa do usuário do Órgão que foi cadastra-
do pelo administrador/GEDOC.

O Plano de Classificação de documentos já está disponí-
vel, pois, a atribuição de inclusão dos dados é executada pelo 
administrador.

O documento/assunto, como, também o campo prazo de 
guarda será incluído pelo usuário e enviado, via sistema, 
para análise e aprovação da Comissão Permanente de Gestão 
Documental. 

Após enviado o documento/assunto para análise ou para 
a etapa de publicação não será mais permitida a inclusão de 
novo documento. Neste caso, deverá ser feito um contato com 
a GEDOC.

PESQUISA SCTT

O acesso para o sistema é via página da SEA , no item:
SERVIÇOS: SCTT – Sistema de Plano de Classificação e 

Tabela de Temporalidade.
A aplicação do Plano de Classificação e Tabela de Tempo-

ralidade deve seguir criteriosamente as instruções do Sistema 
Administrativo de Gestão Documental.

Competência das Comissões de Avaliação de documentos

 - promover o levantamento de informações relativas às 
funções, atividades e documentos;

 - elaborar proposta de Tabela de Temporalidade de 
Documentos para apreciação e aprovação pelo órgão 
competente;

 - propor alterações e atualizações quando necessário ou 
quando determina a legislação;

 - orientar a gestão de documentos dos Órgãos;
 - elaborar a relação dos documentos a serem eliminados;
 - coordenar o trabalho de seleção dos grupos documentais 

a serem eliminados.
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O CAMINHO PERCORRIDO POR UM 
DOCUMENTO DE ARQUIVO

O Arquivo de um Órgão começa a se formar no Protocolo 
ou Setoriais (documentos produzidos ou recebidos), segue seu 
rumo no Arquivo Corrente, Diretorias, Gerências, Setores onde 
são classificados (pelo tipo/assuntos, por funções, atividades e 
por grupos documentais), avaliados, seguindo o Plano de  Clas-
sificação de Documentos – SCTT.  Continuam seu trajeto até 
o Arquivo Intermediário, criado para aguardar os prazos con-
tidos nas Tabelas de Temporalidade (no Estado Arquivo Cen-
tral – Lei 9.747, de 1994), definidos após avaliação dos docu-
mentos (Comissões Permanente de Avaliações de Documentos 
dos Órgãos Estaduais – IN nº 06/2008/SEA) contendo as des-
tinações de documentos: guardar o documento para sempre: 
permanente  (recolher ao Arquivo Público do Estado, onde o 
documento permanece para consulta pública, fazendo parte do 
Patrimônio Histórico Nacional),  eliminar o documento (IN nº 
010/2007/SEA ):  no prazo estipulado na tabela de temporalida-
de, ou as recomendações: guardar só a informação, usando os 
meios tecnológicos (microfilme ou digitalização). 

O caminho percorrido por um documento desde a sua criação 
independe de seu suporte (papel, meio magnético), as regras, 
normas, conceitos de arquivologia são empregados em todos os 
documentos, portanto a organização dos documentos produzi-
dos e arquivos em meio digital também seguem os padrões de 
arquivologia.
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LEGISLAÇÃO

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988 
Da União “Capítulo II

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios:

........................
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991

Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e pri-
vados e dá outras providências.

Capitulo I

Disposições Gerais

Art. 1º É dever do Poder Público a gestão documental e a 
proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento 
de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento cientí-
fico e como elemento de prova e informação. 

Lei n° 5.433, de 08 de maio de 1968

Regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras 
providências.
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Decreto n° 1.799, de 30 de janeiro de 1996

Regulamenta a Lei n° 5.433, de 08 de maio de 1968, que 
regula a microfilmagem de documentos oficias e dá outras 
providências.

Lei Estadual nº 9.747, de 26 de novembro de 1994

Dispõe sobre a avaliação e destinação dos documentos da 
Administração Pública Estadual, e dá outras providências.

........................
Art.1º É dever do poder público a proteção especial aos 

documentos públicos como elementos de prova e instrumentos 
de pesquisa e apoio à administração, à cultura e ao desenvolvi-
mento científico e tecnológico.

Lei Complementar n° 381, de 07 de maio de 2007 

Dispõe sobre modelo de gestão e a estrutura organizacional 
da Administração Pública Estadual.

Decreto n° 1.975, de 09 de dezembro de 2008 

Dispõe sobre o Sistema Administrativo de Gestão Docu-
mental  e Publicações Oficiais e estabelece outras providências.

Decreto n° 4.160, de 29 de março de 2006

Aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado da 
Administração – SEA e estabelece outras providências.

Decreto n° 840, de 27 de dezembro de 1999

Institui o Manual de Padronização e Redação de Atos Ofi-
ciais – 2ª edição 2002.
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Instrução Normativa nº 02/2006/SEA

Orienta quanto aos procedimentos relativos à organização 
e transferência da documentação oficial recebida e produzida 
pela Administração Direta, Autarquias e Fundações em face da 
extinção, incorporação e criação de órgãos públicos, conforme 
Lei Complementar nº 243 de 30/01/2003, visando a preserva-
ção do patrimônio documental e garantindo a recuperação e o 
acesso às informações.

Instrução Normativa nº 010/2006/SEA

Dispõe sobre gestão de documentos digitais em programas 
informatizados pela Administração Direta, Autarquias e Funda-
ções, visando racionalizar e preservar o Patrimônio Arquivísti-
co Digital.

Instrução Normativa nº 009/2007/SEA

Orienta quanto aos procedimentos relativo à destinação da 
documentação oficial recebida e produzida pela Administra-
ção Direta, Autarquias e Fundações Estaduais e das medidas a 
serem observadas no recolhimento dos documentos permanen-
tes para o Arquivo Público, visando à otimização dos espaços, 
à racionalização, à sistematização da organização das massas 
documentais nos órgãos, garantindo a preservação do patrimô-
nio documental e o acesso às informações.

Instrução Normativa nº 10/2007/SEA

Orienta sobre os procedimentos para a eliminação de docu-
mentos no âmbito dos órgãos integrantes do Poder Público 
Estadual.
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Instrução Normativa nº 06/2008/SEA

Orienta quanto aos procedimentos na designação e atribui-
ções da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos dos 
órgãos setoriais e seccionais do Sistema Administrativo de Ges-
tão Documental.

Instrução Normativa nº 18/2008/SEA

Orienta sobre os procedimentos relativos ao Plano de   Clas-
sificação de Documentos de Arquivo do Estado de Santa Cata-
rina e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 
de Arquivo do Estado de Santa Catarina das atividades meio e 
atividades fim, no âmbito da Administração Direta, Autarquias 
e Fundações.

Instrução Normativa nº 10/2010 SEA

Orienta quanto aos procedimentos relativos ao recebimen-
to, registro, autuação, expedição, tramitação e arquivamento de 
documentos e processos eletrônicos no Sistema de Gestão de 
Protocolo  Eletrônico – SGPe.
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