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RESUMO
O principal objetivo desta dissertação é examinar criticamente a situação arquivística
da Câmara Municipal de Araruama, descrevendo e analisando de que forma ocorre a
organização, a gestão e a disponibilização de documentos por parte do poder legislativo
daquele município apresentando, ao final, com o intuito de contribuir para a gestão
documental na Câmara, esboço de um Projeto de Resolução. O trabalho justifica-se pela
importância de uma correta e eficiente gestão de documentos para que se possa garantir o
cumprimento do princípio constitucional da transparência pública, regulamentado pela Lei
Federal nº 12.527/2011 conhecida como Lei de Acesso à Informação.
Palavras-chaves: Câmara Municipal de Araruama; Gestão de Documentos;
Transparência Pública e Lei de Acesso à Informação.

ABSTRACT
The main goal of this dissertation is to critically examine the archival situation of the
Araruama City Council, describing and analyzing the organization, the management and the
production of documents on the Legislative Power presenting. In order to contribute to the
processes of record management in the House, the dissertation presents an outline of a draft
resolution. The work is justified by the importance of a correct and efficient management of
the records therein produced and archived so the House can ensure compliance with the
constitutional principle of public transparency, regulated by Federal Law nº. 12.527/2011 and
known as the Access to Information Act.
Keywords: Araruama City Council; records management; Public Transparency and
Access to Information Act.

INTRODUÇÃO
Quando se tem em mente a atividade da administração pública, os
documentos apresentam maior relevo, pois permitem a confirmação de direitos e
deveres, garantindo ao indivíduo o exercício pleno da cidadania. Basta imaginar,
por exemplo, um indivíduo que, precisando de uma certidão que ateste
determinado tempo de serviço público exercido, para fins de sua aposentadoria, vê
seu pedido indeferido sob o argumento de que não constam informações a seu
respeito. Ora, não pairam dúvidas de que se este cidadão realmente exerceu uma
atividade laboral no órgão este deve ter documentos que atestam tal execução - ou
seja, a administração deveria ter arquivado todas as informações necessárias para
garantir um direito que, no caso em tela, é o direito de certidão previsto no art. 5º
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Sendo assim, a proteção dos documentos é de vital importância para,
dentre outros fatores, o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso a
direitos individuais e coletivos. Ademais, a proteção dos documentos é também
relevante para garantir o controle dos excessos dos poderes do próprio Estado.
Bastos e Araujo nos ensinam que
À medida que o Estado moderno evoluiu para garantir os
direitos individuais, a organização da documentação pública
transformou-se no pré-requisito da viabilização do acesso do
cidadão à autoridade pública. (...) Estado desorganizado e sem
base documental permite a extrapolação dos poderes do
governante e favorece os instrumentos absolutistas e
personalizados, inviabilizando as garantias individuais. (Bastos
e Araújo, 1990, p.20).

Não se pode perder de vista, também, que a administração pública deve
prestar contas a toda sociedade de suas atividades neste sentido, é fundamental
relacionar a organização, conservação e disponibilização de documentos.
Schellenberg, tratando de outro contexto, porém postulando questões
centrais acerca dos documentos, afirma:
Mesmo os mais antigos, são necessários às atividades do
governo. Refletem sua origem e crescimento. São a principal
fonte de informação de todas as suas atividades. Constituem os
instrumentos administrativos básicos por meio dos quais é
executado o trabalho governamental. Contêm provas de
obrigações financeiras e legais que devem ser preservadas para
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protegê-lo. Englobam o grande capital da experiência oficial de
que o governo necessita para dar continuidade e consistência às
suas ações, tomar determinações, tratar de problemas sociais e
econômicos, bem como de problemas de organização e
métodos. Em suma, constituem os alicerces sobre os quais se
ergue a estrutura de uma nação. (Schellenberg, 2006, p.33)

Devemos compreender, ainda, a importância da chamada Lei de Acesso à
Informação, especificamente no caso brasileiro. Essa lei dispõe que a
administração pública deve disponibilizar para todos os cidadãos, inclusive pela
Internet, os dados referentes às suas atividades. Para tanto, ou seja, para que a
informação chegue a todos, se faz necessário que exista uma correta e eficaz
política de gestão documental em todos os órgãos e níveis da administração.
Outro ponto que deve ser mencionado diz respeito à conservação dos
documentos públicos, uma vez que estes são utilizados como fundamento para
tomada de decisões por parte dos gestores públicos. Como é sabido, o gestor
público, assim como o privado, frequentemente se vê diante de situações
complexas e da necessidade de tomar importantes decisões. Tendo o gestor a
possibilidade de consultar documentos já produzidos que tratam de situações
semelhantes, certamente poderá decidir de forma mais fundamentada, trazendo
maior beneficio à comunidade.
Júnior e Silva, abordando as diversas finalidades sociais da informação
arquivística, afirmam que

Outras finalidades de natureza social poderiam ser aqui
lembradas, como o fato de a informação arquivística servir
como insumo à produção de bens materiais, simbólicos e de
novos conhecimentos; como instrumento de apoio à decisão;
como suporte para a defesa de interesses; como material
informacional para o ensino e a aprendizagem; enfim, como
fator de possibilidade de emancipação e cidadania. Destacamos
esta ultima finalidade, já que, em qualquer sociedade
democrática, somente a posse de informações pode garantir ao
indivíduo o exercício de sua condição de cidadão. (Junior e
Silva, 1998, p.26)

Sendo assim, havendo uma correta política de gestão documental evita-se,
principalmente, a perda de processos, garantindo não só os direitos do cidadão,
mas também a produção e o acúmulo de conhecimento útil para o gestor de
público.
11

Nesse sentido, esta dissertação tem como principal objetivo propor um
diagnóstico da situação arquivística da Câmara Municipal de Araruama,
descrevendo e analisando de que forma se dá a organização, a gestão e a
disponibilização de documentos por parte do poder legislativo daquele município.
O trabalho justifica-se pela importância de uma correta e eficiente gestão
documental em todos os níveis da administração pública brasileira – federal,
estadual e municipal - para que se possa garantir o cumprimento do princípio
constitucional da transparência pública, regulamentado pela Lei Federal nº
12.527/2011, acima mencionada e conhecida como Lei de Acesso à Informação.
O diagnóstico da situação arquivística aqui proposto, que consistirá em
uma análise detalhada das atividades que envolvem o arquivo da Câmara
Municipal de Araruama, visa, dentre outros objetivos: a) identificar padrões de
organização e gestão de documentos presentes no órgão, b) identificar erros e
propor medidas que busquem melhorias na gestão do arquivo, c) permitir
conhecer como se encontra a instituição no que se refere à gestão da informação
arquivística, disponibilizando informações sobre: volume documental, condições
de armazenamento, espaço físico ocupado, recursos humanos dedicados à gestão
do arquivo e percepções de servidores a respeito do tema.
A Câmara Municipal de Araruama, como qualquer outro órgão da
administração pública, produz através de suas atividades administrativas e
políticas uma infinidade de documentos. Tais documentos desempenham funções
variadas tais como social, administrativa, técnica, jurídica, cultural, necessitando,
portanto, de uma correta gestão de modo que o chamado “sistema de controle
interno” se faça presente no órgão. O sistema de controle interno, que deve se
fazer presente em qualquer órgão público, visa garantir, dentre outras funções, o
cumprimento das disposições legais aplicáveis à administração pública. O
diagnóstico que se pretende produzir acerca da situação arquivística da Câmara
Municipal de Araruama será baseado em uma apresentação acerca da importância
desse tipo de sistema, bem como de outros princípios e instrumentos legais que
incidem sobre a gestão de documentos em órgãos públicos no Brasil, tais como a
lei de Arquivos, lei nº 8.159/1991, e a mencionada lei nº 12.527/2011.
A ideia de dissertar sobre o tema do sistema de controle interno e sobre a
gestão de documentos na Câmara de Araruama surgiu em função da experiência
12

vivida pelo autor no âmbito de sua atividade pública. Sendo servidor efetivo do
mencionado órgão, onde exerce o cargo de auditor, o autor é integrante do
chamado sistema de controle interno da Câmara Municipal de Araruama, tendo
relação muito próxima com seu objeto de estudo.
A metodologia utilizada para atingir os objetivos deste trabalho se
fundamentou, principalmente, em uma descrição e análise detalhada das
atividades que envolvem o arquivo da Câmara Municipal de Araruama, permitida
pela inserção do autor em seu quadro de servidores. Além disso, baseou-se
também na realização de entrevistas com servidores do órgão como forma de
ampliar a análise diagnóstica da situação arquivística do poder legislativo
municipal, levando em considerações a percepção desses funcionários acerca da
questão.
A presente dissertação é estruturada em três capítulos e dois anexos. O
primeiro capítulo busca refletir acerca da importância da correlação entre gestão
documental e controle interno de atos da administração. Para tanto, apresenta
definições legais e algumas reflexões teóricas sobre os dois temas. O segundo
capítulo descreve as práticas cotidianas de gestão de documentos da Câmara
Municipal de Araruama destacando a importância de uma correta gestão
documental como forma de garantir os direitos do cidadão, para a produção e o
acúmulo de conhecimento útil para o gestor público, bem como para garantir o
cumprimento do princípio constitucional da transparência pública, regulamentado
pela Lei Federal nº 12.527/2011, a chamada Lei de Acesso à Informação. No
terceiro capítulo há uma apresentação das reflexões fundamentadas nas entrevistas
efetuadas com quatros servidores do Órgão possibilitando, deste modo, uma
ampliação da análise diagnóstica da situação arquivística da Câmara. O anexo I da
presente dissertação apresenta o roteiro das entrevistas realizadas com os quatro
servidores da Câmara Municipal de Araruama, enquanto o anexo II contém um
esboço de um Projeto de Resolução que aborda a tramitação de alguns processos
que pela sua relevância administrativa, merecem uma normatização adequada.

13

CAPÍTULO 1
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO DOCUMENTAL:
DISCUSSÃO SOBRE NORMAS E DEFINIÇÕES
O presente capítulo tem como finalidade refletir acerca da importância da
correlação entre gestão documental e controle interno de atos da administração
pública. O gestor público se submete ao princípio da legalidade - ou seja, só deve
atuar nos limites que a lei autoriza. Sendo assim, sua atividade, como regra, deve
estar materializada também em documentos, dentre outros fatores, como forma de
demonstrar sua correta conduta. O sistema de controle interno, que possui dentre
suas competências a de zelar pela correta atuação do gestor público, deve, sob
pena de responsabilidade, verificar se a gestão documental está adequada, uma
vez que tais documentos servirão, como já dito, para comprovar a legalidade de
seus atos através, por exemplo, do cumprimentos da lei de acesso à informação e
da transparência pública.
Para tratar dessas questões, serão apresentadas definições legais e algumas
reflexões teóricas sobre os dois temas, começando pelo tema do controle da
administração pública. Buscaremos demonstrar que a gestão de documentos,
assim como outras atividades fundamentais exercidas em órgãos públicos, deve
ser realizada de acordo com princípios e instrumentos jurídicos, estando sujeita
aos mecanismos de controle previstos pela administração pública.
O presente capítulo será formado por três partes: a primeira, “Sistema de
Controle Interno”, abordará o tema do controle apresentando seus conceitos e
classificações. A segunda parte, “Controle e gestão documental”, tratará da
relação entre controle e gestão documental, buscando demonstrar a importância da
atividade do controle no tratamento de documentos. A terceira parte,“Controle e
Gestão Documental no Poder Legislativo Municipal”, apresentará a atual
realidade da gestão documental da Câmara Municipal de Araruama, bem como de
seu sistema de controle interno.
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1.1. Sistema de Controle Interno
Ao tratar do tema da gestão documental em órgãos públicos deve-se
abordar também o tema do controle da administração pública, uma vez que esta
deve buscar sempre a observância das normas legais vigentes e dos princípios
presentes em nosso ordenamento jurídico – como, por exemplo, os esculpidos no
artigo 371 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Tratando sobre a finalidade do controle da administração pública, e
explicitando que tanto os próprios órgãos quanto os cidadãos em geral podem
acioná-lo, Di Pietro leciona que

A finalidade do controle é a de assegurar que a administração
atue em consonância com os princípios que são impostos pelo
ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade,
finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade; (...)
Embora o controle seja atribuição estatal, o administrado
participa dele à medida que pode e deve provocar o
procedimento de controle, não apenas na defesa de seus
interesses individuais, mas também na proteção do interesse
coletivo. A Constituição outorga ao particular determinados
instrumentos de ação a serem utilizados com essa finalidade. É
esse, provavelmente, o mais eficaz meio de controle da
Administração Pública: o controle popular. (2001, p. 586)

Sendo assim, uma vez que a administração pública tem por objetivo
proporcionar o bem comum a todos, deve submeter-se a formas diversas de
controle que visam garantir tal objetivo. Pastori define administração pública
como o

conjunto de atividades diretamente destinadas à execução
concreta das tarefas ou consideradas de interesse público ou
comum numa coletividade ou numa organização estatal. A
atividade da administração pública corresponde, de um lado, às
ações governamentais relacionadas com os poderes de decisão e
comando e aquelas de auxílio imediato ao exercício do
Governo; de outro lado, refere-se aos empreendimentos
voltados para a consecução de objetivos públicos, definidos por
lei e atos de governo. (Pastori apud Jardim 1995, p. 62)

1

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
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Mas qual seria a definição de controle? Meirelles (2006, p.663) o define
como “a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou
autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro”. Na realidade, tal
conceituação pode ser ampliada, uma vez que o controle não se limita ao que é
exercido por um Poder sobre o outro, visto que existe o controle no âmbito do
próprio órgão - o chamado “controle interno”.Por esta razão, o controle da
administração pública pode ser entendido como o dever exercido pelos órgãos do
Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, no sentido de verificar e corrigir seus
próprios atos, bem como os atos uns dos outros, garantindo assim, a observância
dos princípios constitucionais vigentes e as demais normas legais aplicáveis.
A Constituição Federal vigente dispõe em vários pontos sobre o controle
da administração pública. Este controle pode ser exercido sobre duas formas
distintas, quais sejam: o controle político e o controle administrativo. No que se
refere ao controle administrativo, este tem como fundamento básico o princípio da
legalidade, que se apresenta disposto no artigo 37 caput, de nossa Constituição
Federal. Tal princípio assevera que ao administrador público só é permitido atuar
dentro das estritas determinações da lei, não se admitindo a interferência de
vontade pessoal. Ou seja, enquanto para o administrador privado é lícito fazer
tudo aquilo que a lei não proíbe, para o administrador público só é permitido fazer
o que a lei autorize. Para que este princípio seja observado, cada Poder possui em
sua natureza uma característica de órgão controlador, sendo suas atividades
disciplinadas na Constituição Federal. Já o controle político é aquele que se
fundamenta no equilíbrio que deve existir entre os Poderes existentes em nossa
República, qual sejam: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder
Judiciário. Esta forma de controle apresenta-seno sistema de freios e contrapesos,
onde são estabelecidas normas que visam inibir o crescimento de um Poder em
detrimento do outro. Sobre o tema Motta e Douglas lecionam:

A tripartição do poder e o exercício das três funções pelos três
poderes, só variando a especialização e preponderância, serve
como forma de limitar cada um deles. Nada mais demonstrado
de que o poder corrompe, de que o detentor do poder tende a
abusar dele. Assim, o exercício parcelado e mutuamente
controlado é a grande mola de funcionamento do Estado
moderno. A esse sistema se designou checksand balances
(freios e contrapesos). O ideal é que os Poderes atuem em
conjunto e harmonicamente, a bem da sociedade. A
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independência dos Poderes deve ser assegurada para que possa
ser satisfatório o sistema de freios e contrapesos(2002, p. 357).

O controle desenvolvido pelo Poder Legislativo apresenta-se claramente
explicitado no artigo 70 da Constituição Federal, quando dispõe que: “a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema
de controle interno de cada poder.”
O Poder Legislativo é aquele que reflete a vontade popular, ou seja, que
evidencia a representação política. Deste modo, nada mais lógico que tal
incumbência seja exercida por este Poder. Do mesmo modo, o Poder Judiciário
desenvolve uma atividade de controle. Este se materializa na verificação da
legalidade e da constitucionalidade dos atos e das leis, bem como no dever de
resguardar os direitos e garantias fundamentais aos cidadãos. Com relação ao
Poder Executivo, enquanto órgão controlador, tem por finalidade a confirmação e
a possibilidade de rever e alterar suas condutas internas, baseando essa atividade
nos aspectos de legalidade e conveniência da Administração.Tal possibilidade se
materializa através do chamado “controle interno”, que pode ser definido, de
acordo com Evandro Martins Guerra (2005, p. 93), como aquele decorrente de
órgão integrante da própria estrutura na qual se insere o órgão fiscalizado.Cabe
ressaltar que o sistema de controle interno encontra-se previsto em nossa
Constituição Federal em seu artigo 742.
O controle pode ser classificado quanto a suas espécies, ou seja: a) quanto
ao órgão que o exerce: administrativo, legislativo ou judicial; b) quanto ao
momento em que é efetuado e c) quanto à localização do órgão controlador. O
controle administrativo, como já dito, refere-se ao exame que a própria
administração pública faz sobre sua conduta, enfocando a legalidade e o mérito de
seus atos, podendo operar-se através de iniciativa própria ou por provocação.
Como afirma Meirelles (2006, p. 669), controle administrativo é “todo aquele que
2

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de
controle interno com a finalidade de:
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
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o Executivo e os órgãos de administração dos demais Poderes exercem sobre
suas próprias atividades, visando a mantê-las dentro da lei, segundo as
necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização,
pelo que é um controle de legalidade e de mérito”. Este controle pode operar por
iniciativa própria, se a autoridade competente constata a ilegalidade de seu próprio
ato ou de ato de seu subordinado - é a chamada autotutela; ou provocado, quando
seus administrados, através dos recursos administrativos, tomam a iniciativa.
Com relação ao controle legislativo, este é exercido pelo Congresso
Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas,
Câmara de Vereadores e Câmara Distrital, conforme o caso. Este controle
apresenta-se de duas formas: a) o controle político; b) o controle financeiro. O
controle político, segundo Guerra (2005), é aquele exercido diretamente pelos
seus órgãos como, por exemplo, o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e
Senado Federal, no exercício de suas comissões parlamentares. O controle
financeiro é aquele desenvolvido por entidades especializadas como os Tribunais
de Contas e refere-se à prestação de contas de todo àquele que administra bens,
valores ou dinheiros públicos por exemplo.
Quanto ao controle judicial, este pode ser entendido como o poder de
fiscalização exercido pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos
administrativos implementados pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e pelo
próprio Judiciário. Acerca dessa modalidade de controle, Meirelles afirma:
É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por
restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal
que o rege. Mas é sobretudo um meio de preservação de direitos
individuais, porque visa a impor a observância da lei em cada
caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. Esses
direitos podem ser públicos ou privados - não importa -, mas
sempre subjetivos e próprios de quem pede a correção judicial
do ato administrativo, salvo na ação popular e na ação civil
pública, em que o autor defende o patrimônio da comunidade
lesado pela administração (2006, p. 706).

No que se refere a classificação do controle quanto ao momento em que é
efetuado, este se apresenta,segundo Guerra (2005, p. 96), de três formas: a)
Controle Prévio (a priori); b) Controle Concomitante; c) Controle Posterior (a
posteriori).O Controle Prévio pode ser entendido como aquele que é exercido
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antes da conclusão ou operatividade de um determinado ato. Busca-se dessa
forma, evitar a elaboração de um ato ilegal ou que seja contrário ao interesse
público. A forma Concomitante é aquela realizada no decorrer da realização do
ato, ou seja, na medida em que o ato vai se formando é verificado sua
regularidade. Já o Controle Posterior (a posteriori) é o que se procede após a
execução de um ato, e visa corrigir eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou
dar-lhe eficácia.
Com relação à classificação quanto à localização do órgão controlador,
segundo Guerra (2005, p. 93), este está ligado ao fato do órgão controlador
pertencer ou não à estrutura do órgão controlado. Desta forma, divide-se em três
possibilidades: a) sendo realizado no âmbito do próprio órgão, refere-se ao
controle interno; b) sendo exercido por um dos Poderes sobre o outro ou pela
administração direta sobre a indireta, diz-se controle externo; c) quando exercido
pelos cidadãos, através de mecanismos previstos na própria constituição federal
ou em norma infraconstitucional, denomina-se controle social.
Especificamente no que se refere ao chamado controle interno, de
particular interesse para o presente trabalho, este pode ser entendido como aquele
que a administração pública exerce sobre seus próprios atos, sendo inerente a cada
um dos órgãos e entidades dos três Poderes, devendo ser mantido de forma
integrada através de um sistema. Para Peter e Machado controle interno seria um:
conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos
interligados utilizado com vistas a assegurar que os objetivos
dos órgãos e entidades da Administração Pública sejam
alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando
eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos
objetivos fixados pelo Poder Público(2003, p. 24).

O sistema de controle interno visa garantir, dentre outras funções, o
cumprimento das disposições legais de modo a preservar o patrimônio público,
atuando de forma preventiva e corretiva, de erros ou desvios que possam ocorrer
no âmbito de cada Poder ou entidade da administração pública. É o controle
administrativo, ou seja, aquele efetuado pela própria administração sobre seus
próprios atos, diferenciando-se, neste ponto, do denominado controle externo, que
é exercido por um Poder ou órgão estranho à estrutura da entidade controlada, e
também do controle social, acima definido. Assim, o sistema de controle interno
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deve ser visto como um instrumento que auxilia os gestores públicos, devendo
estes entender que quanto maior o grau de adequação dos controles internos
menor será a vulnerabilidade de seus respectivos órgãos e, portanto, menor será a
chance de ocorrência de desvios ou erros.
A responsabilidade da organização do controle interno, bem como de seu
correto funcionamento é do administrador, tendo em vista ser dele o dever de bem
administrar e prestar contas da coisa pública. Neste contexto, é de
responsabilidade do sistema de controle interno o acompanhamento e a
fiscalização dos atos do administrador público para o cumprimento de suas
obrigações legais. O sistema de controle interno encontra previsão constitucional
no já mencionado artigo 74, devendo atuar em conjunto com o controle externo,
uma vez que o § 1º do artigo supra, dispõe que os responsáveis pelo controle
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.
O controle externo, como mencionado, é exercido por um Poder ou órgão
distinto, em separado da estrutura do órgão controlado, podendo ser, ainda,
exercido pela população como, por exemplo, no caso do disposto no artigo 31, §
3º da Constituição Federal, que determina que as contas do Município (Executivo
e Câmara) fiquem durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer
contribuinte, para exame e apreciação, podendo questionar a legitimidade nos
termos da lei. O controle externo é de vital importância por ser um mecanismo de
controle independente da estrutura administrativa e imparcial em relação à
atividade que será objeto de controle.
Definida nos termos recuperados até aqui, a função controle, no âmbito da
administração pública, é essencial, uma vez que visa garantir que os gestores
observem os princípios existentes em nosso ordenamento jurídico, como o da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como foi dito, o
controle não apenas verifica a legitimidade e legalidade dos atos administrativos,
mas se preocupa também com o bom resultado da gestão, buscando garantir a toda
sociedade uma eficiente prestação de serviços e possibilitando que o Estado
realmente atinja seu principal objetivo, que é o bem comum.
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1.2. Controle e gestão documental
Quando se tem em mente a atividade da administração pública, os
documentos apresentam maior relevo, pois permitem a confirmação de direitos e
deveres, garantindo ao indivíduo o exercício pleno da cidadania - não obstante
algumas exceções ao acesso desses documentos, em decorrência de interesse do
Estado como, por exemplo, a segurança nacional. Bastos e Araujo, abordando o
tema, assim se posicionam:

(...) a questão da documentação aparece na literatura jurídica e
política não apenas como instrumento de proteção do indivíduo,
como especial forma de garantir e provar os seus direitos, mas
também como uma questão associada, por outro lado, à
proteção de intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
das pessoas; e, por outro lado, à questão dos interesses de
associações e até mesmo difusos da sociedade. Sobrepondo-se a
esta intricada flutuação de variáveis estão o interesse e a política
de segurança do Estado (e da sociedade), o que torna o
problema do acesso ao documento a variável paradoxal entre os
direitos do cidadão e da comunidade, em contraposição aos
interesses e direitos do Estado.(Bastos e Araújo, 1990, p.21).

Sendo assim, a proteção dos documentos é de vital importância para,
dentre outros fatores, a garantia do acesso a direitos individuais e coletivos.
Ademais, a proteção dos documentos é também relevante para garantir o controle
dos excessos dos poderes do próprio Estado. Sobre essas questões, Bastos e
Araujo nos ensinam que
À medida que o Estado moderno evoluiu para garantir os
direitos individuais, a organização da documentação pública
transformou-se no pré-requisito da viabilização do acesso do
cidadão à autoridade pública.(...) Estado desorganizado e sem
base documental permite a extrapolação dos poderes do
governante e favorece os instrumentos absolutistas e
personalizados, inviabilizando as garantias individuais. (Bastos
e Araújo, 1990, p.20).

O Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), órgão colegiado, vinculado
ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, tem por objetivo, dentre outros,
definir a política nacional de arquivos públicos e privados. O Conarq é o órgão
central do sistema nacional de arquivos brasileiro, e edita as normas que visam a
gestão documental e a proteção dos documentos de arquivo. Em documento
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publicado pelo Conselho, intitulado “Criação e desenvolvimento de arquivos
públicos municipais”3, este assim dispõe sobre a importância dos documentos
públicos e consequentemente dos arquivos públicos para o exercício da cidadania:

A construção e a prática da cidadania passam pelo acesso e uso
da informação, um elemento essencial, pois a consciência de
deveres e direitos está relacionada com o livre acesso às
informações sobre esses mesmos direitos e deveres. O
reconhecimento do direito de acesso à informação leva, como
um desaguadouro natural, à consagração do princípio da
Transparência Administrativa. A abertura da Administração
Pública, neste sentido, se justifica pelo interesse geral, em
virtude dos princípios do controle social, com a participação do
cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e
no controle da Administração Pública e da igualdade dos
cidadãos perante o poder público. (CONARQ, 2014, p. 12)

Júnior e Silva destacam que é um dever da administração pública proteger
os documentos públicos; no entanto, tal fato não exime os cidadãos de,
igualmente, atuarem no sentido destes documentos serem preservados.

Os arquivos públicos só poderão assegurar os direitos dos
cidadãos presentes nos documentos públicos, se os próprios
cidadãos despertarem para o fato de que informações sobre suas
vidas estarão irremediavelmente comprometidas, se este
patrimônio documental não for preservado. Compete também a
eles (juntamente com as equipes de profissionais da área)
pressionar a administração pública, para que atue e assuma de
modo eficaz, a parcela que lhe cabe na tarefa de proteger e
gerenciar este patrimônio. (Junior e Silva, 1998, p.17)

Não se pode perder de vista, também, que o gestor público deve prestar
contas a toda sociedade de suas atividades, uma vez que ela gere recursos públicos
de todos os seus cidadãos. É fundamental, nesse sentido, relacionar a produção,
organização, conservação e disponibilização de documentos por órgãos públicos
ao princípio constitucional da transparência pública.
É neste sentido que podemos compreender, para o caso brasileiro, a
importância da chamada Lei de Acesso à Informação, vigente desde novembro de
2011. Essa lei dispõe que a administração pública deve disponibilizar para todos
os cidadãos, inclusive pela Internet, os dados referentes às suas atividades. Para
3

Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais. Disponível em:
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm. Acessado em 13 de julho
de 2015.
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tanto, ou seja, para que a informação chegue a todos, é necessário que exista uma
correta e eficaz política de gestão documental em todos os órgãos e níveis da
administração. Sobre a lei de acesso a informação, a já mencionada publicação do
Conarq afirma:

A Lei de Acesso à Informação poderá ser o instrumento jurídico
de maior impacto sobre a Administração Pública, após a
promulgação da Constituição de 1988, pois é um marco na
criação de uma cultura de transparência e acesso às informações
públicas, prevendo acesso imediato aos documentos e
informações produzidas pela Administração Pública,
legitimação a qualquer interessado, previsão de recurso e
repreensão aos descumpridores da lei, além de ser um reforço
ao comando da lei complementar nº 131, de 27 de maio de 2009
(chamada Lei Capiberibe), que determina aos poderes nas
esferas federal, estaduais e municipais a publicar, na internet
(Portais de Transparência), suas receitas e seus gastos, tornando
acessível a toda e qualquer pessoa informações sobre as contas
públicas. (Conarq, 2014, p. 18)

Outro ponto que deve ser mencionado diz respeito à conservação dos
documentos públicos, uma vez que estes são utilizados como fundamento para
tomada de decisões por parte dos gestores públicos. Como é sabido, o gestor
público, assim como o privado, frequentemente se vê diante de situações
complexas e da necessidade de tomar importantes decisões. Tendo o gestor a
possibilidade de consultar documentos já produzidos que tratam de situações
semelhantes, certamente poderá decidir de forma mais fundamentada, trazendo
maior beneficio à comunidade.
Júnior e Silva, abordando as diversas finalidades sociais da informação
arquivística, afirmam que

Outras finalidades de natureza social poderiam ser aqui
lembradas, como o fato de a informação arquivística servir
como insumo à produção de bens materiais, simbólicos e de
novos conhecimentos; como instrumento de apoio à decisão;
como suporte para a defesa de interesses; como material
informacional para o ensino e a aprendizagem; enfim, como
fator de possibilidade de emancipação e cidadania. Destacamos
esta ultima finalidade, já que, em qualquer sociedade
democrática, somente a posse de informações pode garantir ao
indivíduo o exercício de sua condição de cidadão. (Junior e
Silva, 1998, p.26)
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No mesmo sentido dispõe a publicação do Conarq sobre a criação de
arquivos públicos municipais:

(...) o acesso à informação pública é um direito humano vital,
igualando-se aos demais direitos do cidadão, como saúde,
educação ou moradia, pois, cidadãos bem informados têm mais
capacidade de reivindicar e acessar esses e outros direitos e
benefícios sociais. Além disso, o acesso aos documentos e
informações públicas constitui um importante instrumento de
boas práticas gerenciais, de transparência na administração
pública e de combate à corrupção. (Conarq, 2014, p. 18)

Sendo assim, havendo uma correta política de gestão documental evita-se,
principalmente, a perda de processos, garantindo não só os direitos do cidadão,
mas também a produção e o acúmulo de conhecimento útil para o gestor de
público.
É importante, portanto, conhecer a definição de documentos e, entendidos
como conjuntos de documentos, também a de arquivos. Para nossa Lei Federal nº.
12.527/2011, chamada Lei de Acesso à Informação, conforme disposto no inciso
II do art. 3º, documento é uma “unidade de registro de informações, qualquer que
seja o suporte ou formato”. Já conforme Schellenberg (2006), documentos são:

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies
documentárias, independentemente de sua apresentação física
ou características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade
pública ou privada no exercício de seus encargos legais ou em
função das suas atividades e preservados ou depositados para
preservação por aquela entidade ou por seus legítimos
sucessores como prova de suas funções, sua política, decisões,
métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do valor
informativo dos dados neles contidos. (Schellenberg, 2006,
p.41)

No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 8.159 de 8 de janeiro de 1991,
que trata da política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras
providências, em seu art. 2º, assim define arquivos:
Art. 2º Consideram-se arquivos, para fins desta Lei, os
conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos
públicos, instituições de caráter público e entidades privadas,
em decorrência do exercício de atividades especificas, bem
como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da
informação ou a natureza dos documentos. (Brasil, 1991)
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Tanto a Lei de Acesso à Informação, quanto a Lei nº 8.159/1991, não só
definem documentos, mas principalmente regulam a sua correta gestão e
disponibilização por órgãos públicos. Mas o que seria uma correta gestão
documental? No caso brasileiro, a própria Lei Federal nº. 8.159/1991, em seu art.
3º, define gestão documental nos seguintes termos:

Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de
procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção,
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para
guarda permanente.

Especificando como esse conjunto de procedimentos deve ser executado,
Oliveira (2012) afirma que uma correta gestão documental é aquela que:

a)
controla todo o ciclo documental, garantindo maior
eficiência aos arquivos no que tange à produção, utilização,
manutenção, destinação e acesso aos documentos e as
informações neles contidas;
b)
permite que os documentos sirvam as finalidades para os
quais foram criados da forma mais eficiente e econômica
possível e concorre para a destinação adequada dos mesmos,
após terem servido a seus fins. (Oliveira, 2012, p.10)

Também tratando do mesmo tema, Paes (1998) informa que da definição
contida no mencionado art. 3º da Lei nº 8.159/1991 podem ser destacadas três
principais fases no que se refere à gestão de documentos. São elas: (a) a produção
documental, (b) a utilização e (c) a destinação dos documentos. A produção
documental relaciona-se “à elaboração dos documentos produzidos em
decorrência das atividades-meio e finalísticas de uma unidade orgânica.” (Paes,
1998, p. 46) A segunda fase, utilização dos documentos, se refere ao fluxo
percorrido pelos documentos que, é “indispensável ao exercício de funções
administrativas, técnicas ou científicas das instituições, bem como seu controle e
guarda, uma vez encerrada sua tramitação” (ibidem, p. 46). Quanto à fase de
destinação de documentos, esta está relacionada à valoração dos documentos isto
é, se estes possuem valor temporário, podendo os mesmos ser eliminados, ou
valor permanente, não podendo ser descartados.
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Não se pode perder de vista, ainda, quando se trata de arquivos públicos,
que estes apresentam quanto à sua atividade uma verdadeira função social que,
conforme Júnior e Silva (1998), deve seguir em três direções:

a)
garantir o pleno acesso aos documentos e, por extensão,
às informações neles contidas, seja para fins de pesquisa
acadêmica, seja para fins de comprovação de direitos;
b)
exercer, em nome da comunidade e da administração, a
guarda e respectiva proteção da memória coletiva daquela
população; e
c)
elaborar tantos instrumentos de pesquisa quantos forem
necessários para, por um lado, garantir uma maior vida útil dos
documentos (através da redução do contato com os mesmos) e,
por outro, facilitar a pesquisa por parte dos usuários criando,
sempre que possível, um vocabulário que atenda às
especificidades destes clientes. (Junior e Silva, 1998, p. 23)

Sobre a gestão de documentos a já mencionada publicação do Conarq
sobre arquivos públicos municipais dispõe:

A gestão de documentos é definida como conjunto de
procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção,
classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento,
reprodução, avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para
guarda permanente.
A gestão de documentos é operacionalizada por meio do
planejamento, organização, controle, coordenação dos recursos
humanos, do espaço físico e dos equipamentos, com o objetivo
de aperfeiçoar e simplificar o ciclo documental.

No entanto, não obstante o importante papel dos arquivos públicos, estes
não têm recebido a devida atenção por parte da maioria dos gestores públicos.
Jardim aponta que a atividade arquivística governamental no Brasil é, na maioria
dos casos,
Desprovida de padrões básicos de gerenciamento da informação
arquivística. Tais serviços encontram-se, via de regra,
deslocados do processo político-decisório. Seus recursos
humanos tendem a uma baixa produtividade, agravada pela
escassa formação acadêmica e praticamente nenhuma
especialização em administração arquivística. A inexistência de
programas de gestão da informação arquivística resulta em
áreas de armazenagem saturadas de documentos acumulados
desnecessariamente, além de equipamentos inadequados. De
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maneira geral, os documentos são acumulados ou eliminados
sem ter em conta critérios de avaliação e seleção documental.
(...) As deficiências no processamento das informações, aliadas
às restrições de consulta e às condições físicas dos arquivos,
limitam consideravelmente as possibilidades de acesso à
informação por parte do administrador e do cidadão. (Jardim,
1995, p. 62)

Neste momento, e diante do diagnóstico apresentado por Jardim, perguntase: em que momento se aplicaria à atividade do sistema de controle interno a
temática voltada para a gestão documental?
Conforme já dito, o inciso II, do art. 74 de nossa Constituição Federal,
determina que cabe ao sistema de controle interno, dentre outras funções,
comprovar e avaliar a legalidade e os resultados da administração pública. Sendo
assim, considerando que os documentos materializam a atuação estatal, ou seja,
toda a atividade administrativa ou não do Estado, seus contratos e decisões em
processos, dentre outras, devem estar, como regra, evidenciadas em documentos
escritos, cabendo, portanto, ao sistema de controle interno zelar pela sua boa
guarda e gestão.
A atuação do sistema de controle interno se justifica, ainda, em função da
própria Constituição Federal, em seu art. 216, e também da lei 8.159/1991, a já
mencionada Lei de Arquivos. Ambas normativas determinam ser atribuição do
poder público a gestão documental. Vejamos:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:(...)
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão
da documentação governamental e as providências para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
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
científico e como elementos de prova e informação.

Sendo assim, justifica-se a atuação do controle visando resguardar o
mencionado preceito constitucional que, no caso da Câmara Municipal, pode ser
exemplificado através da proteção que deve ser dada aos seus primeiros
regimentos.
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Fig. 1. Primeiro regimento interno da Câmara Municipal
de Araruama datado de 1870. Foto do autor, 2014.

Fig. 2 Regimento interno da Câmara Municipal de
Araruama datado de 1936. Foto do autor, 2014.
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Nossa Constituição, ainda, em seus artigos 23 e 30, dispõe que é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, bem como impedir a destruição e a descaracterização de obras de arte e
de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural e ainda, que compete aos
municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada
a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
Além de sua eventual importância como patrimônio cultural, é necessário
considerar os outros tipos de valor que, como afirma Schellenberg (2006), os
documentos públicos apresentam:

Valores primários, para própria entidade onde se originaram os
documentos, e valores secundários, para outras entidades e
utilizadores privados. Os documentos nascem do cumprimento
dos objetivos para os quais um órgão foi criado –
administrativos, fiscais, legais e executivos. Esses usos são, é
lógico, de primeira importância. Mas os documentos oficiais
são preservados em arquivos por apresentarem valores que
persistirão por muito tempo ainda depois de cessado seu uso
corrente e porque os seus valores serão de interesse para outros
que não os utilizadores iniciais. (Schellenberg, 2006, p.180)

Diante dos diferentes tipos de valor que podem ser atribuídos aos
documentos, no Brasil, a já mencionada Lei Federal nº. 12.527/2011, chamada Lei
de Acesso à Informação, trata dos procedimentos que devem ser obrigatoriamente
adotados por órgãos municipais, estaduais e federais fortalecendo, assim, os
instrumentos de controle da gestão pública e ampliando a participação dos
cidadãos. Para garantir tal direito, as ações públicas devem ser pautadas nos já
citados princípios básicos da administração pública, como o da legalidade e
moralidade, devendo seguir dentre outras as seguintes diretrizes: I - observância
da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de
informações de interesse público, independentemente de solicitações; III utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração
pública; V - desenvolvimento do controle social da administração pública.
Hage (2011) apresenta as seguintes considerações sobre a mencionada Lei:
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A lei 12.527 representa uma mudança de paradigma em matéria
de transparência pública, pois estabelece que o acesso é a regra
e o sigilo, a exceção. Qualquer cidadão poderá solicitar acesso
às informações públicas, ou seja, àquelas não classificadas
como sigilosas, conforme procedimento que observará as
regras, prazos, instrumentos de controle e recursos previstos.
(Hage, 2011, p.3)

Ainda acerca da mencionada dessa lei, o seu artigo 5º apresenta requisitos
importantes que o gestor público deverá adotar para seu cumprimento são eles:

Art. 5º é dever do Estado garantir o direito de acesso à
informação, que será franqueada, mediante procedimentos
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem
de fácil compreensão.

A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão do Governo Federal
responsável por assistir direta e imediatamente ao Presidente da República quanto
aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do
patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio das
atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à
corrupção e ouvidoria. Em publicação destinada a difundir e esclarecer a Lei de
Acesso à Informação, a CGU esclarece que

A informação sob a guarda do Estado é sempre pública,
devendo o acesso a ela ser restringido apenas em casos
específicos. Isto significa que a informação produzida,
guardada, organizada e gerenciada pelo estado em nome da
sociedade é um bem público. O acesso a estes dados – que
compõem documento, arquivos, estatísticas – constitui-se em
um dos fundamentos para a consolidação da democracia, ao
fortalecer a capacidade dos indivíduos de participar de modo
efetivo da tomada de decisões que os afeta.
O cidadão bem informado tem melhores condições de conhecer
e acessar outros direitos essenciais, como saúde, educação e
benefícios sociais. Por este e por outros motivos, o acesso à
informação pública tem sido, cada vez mais, reconhecido como
um direito em várias partes do mundo.4 (CGU, 2015)

Sendo assim, uma correta gestão documental, entendida como efeito de um
eficiente sistema de controle interno, é requisito imprescindível para dar
4

Cartilha da CGU sobre a Lei de Acesso à Informação. Disponível em:
http://portal.ifrn.edu.br/acessoainformacao/arquivos-importantes/cartilha-da-cgu-sobre-a-lei-deacesso-a-informacao/view . Acesso em 01 de julho de 2015.
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cumprimento tanto ao que dispõe a nossa Constituição bem como as demais
normas aplicáveis ao tema.

1.3. Controle e gestão documental no poder legislativo
municipal
No universo do poder legislativo do Município de Araruama, o sistema de
controle interno encontra-se regulamentado na Lei Complementar nº. 65, de 23 de
junho de 2010, que estabeleceu a nova estrutura administrativa da Câmara
Municipal e delimitou as competências de cada Departamento e servidores do
órgão.
A referida estrutura administrativa apresenta Departamentos como o de
Controle Interno, Auditoria, Contabilidade, Jurídico, dentre outros. Todos
participam do sistema de controle interno da Câmara, uma vez que dialogam a
todo momento sobre uma a correta postura que o presidente, enquanto gestor da
casa, deve adotar.
No âmbito exclusivo do poder legislativo, a Câmara Municipal, no que se
refere à gestão documental, apresenta duas normas disciplinando a matéria. São
elas: a resolução nº 02 de 13 de março de 2009, que regulamenta os trâmites de
processos administrativos do órgão, e a resolução nº 09 de 30 de agosto de 2013,
que dispõe especificamente sobre sua política de gestão documental. No que se
refere à primeira norma, o que se verifica é que a mesma trata apenas da
tramitação de alguns processos- quais sejam, processos licitatórios5, de dispensa
de licitação6 ou de inexigibilidade de licitação7. Deste modo, percebe-se que a
5

Licitação é um processo administrativo, isonômico, na qual a administração seleciona a proposta
mais vantajosa, menos onerosa e com melhor qualidade possível, para a contratação de uma obra,
de um serviço, da compra de um produto, locação ou alienação. A licitação não pode acontecer de
forma sigilosa, sempre deverá ser pública, respeitando o direito da publicidade, acessível a
qualquer cidadão. Disponível em: http://www.licitacao.net/o_que_e_licitacao.asp. Acesso em 01
de julho de 2015.
6
A Administração também cuidou-se de quebrar a rigidez do processo licitatório para casos
especiais de compra sem desrespeitar os princípios de moralidade e da isonomia. A contratação
por meio da dispensa de licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao
atendimento da situação de emergência e não qualquer bem ou qualquer prazo. Disponível em:
http://www.licitacao.net/o_que_e_licitacao.asp. Acesso em 01 de julho de 2015.
7
Na inexigibilidade, a contratação se dá em razão da inviabilidade da competição ou da
desnecessidade do procedimento licitatório. Na inexigibilidade, as hipóteses do artigo 25 da Lei
8666 de 1993, autorizam o administrador público, após comprovada a inviabilidade ou
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norma tem um alcance limitado, uma vez que não abrange o universo de todos os
processos que tramitam na casa, comprometendo, assim, a gestão documental.
Quanto à segunda norma, a referida resolução nº 09 de 30 de agosto de 2013, esta
possui um alcance mais abrangente, uma vez que, conforme disposto em seus
artigos 1º e 3º, estabelece:

Art. 1º As diretrizes gerais a fim de disciplinar a política
arquivística, de planejamento e de desenvolvimento de acervo,
de modo a padronizar a atividade de sistematização,
armazenagem e disseminação de documentos em todos os
seguimentos da Câmara Municipal de Araruama.
Art. 3º A gestão documental da Câmara Municipal de Araruama
será instrumentalizada através do Plano de Classificação e da
Tabela de Temporalidade de Documentos, resultantes de um
processo de análise que permite a identificação dos valores dos
documentos, para fins de definição de seus prazos de guarda e
destinação.

De acordo com o artigo 4º dessa norma, cabe à comissão de avaliação de
documentos:
a) efetuar o levantamento de toda a documentação a ser
trabalhada;
b) selecionar os documentos de acordo com sua temporalidade
(guarda permanente ou temporária);
c) preparar os documentos de guarda permanente para
digitalização e posterior eliminação;
d) relacionar os documentos de guarda temporária para futura
eliminação;
e) avaliar os documentos de valor histórico, determinando o
seu encaminhamento, se necessário ao Centro de Memória.

Sendo assim, tendo em vista as normas em vigor, o poder legislativo de
Araruama tem condições, em termos normativos e com o apoio do seu sistema de
controle interno, de implementar uma correta gestão documental. No entanto, não
se verifica na prática uma atuação concreta no sentido de fazer cumprir tais
normas, o que justifica a produção de um diagnóstico da real situação arquivística
desnecessidade de licitação, contratar diretamente o fornecimento do produto ou a execução dos
serviços. É importante observar que o rol descrito neste artigo, não abrange todas as hipóteses de
inexigibilidade. Disponível em: http://www.licitacao.net/o_que_e_licitacao.asp. Acesso em 01 de
julho de 2015.

32

do órgão, com o objetivo de contribuir para a melhoria de sua atuação e para o
aprimoramento de seu sistema de controle interno.
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CAPÍTULO 2
CÂMARA DE ARARUAMA: DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS
COTIDIANAS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

Como visto no capítulo anterior, uma correta política de gestão
documental é extremamente importante para que se evite a perda de processos,
garantindo não só os direitos do cidadão, mas também a produção e o acúmulo de
conhecimento útil para o gestor público possibilitando, ainda, garantir o
cumprimento do princípio constitucional da transparência pública, regulamentado
pela Lei Federal nº 12.527/2011, a chamada Lei de Acesso à Informação. Sobre a
gestão documental, a publicação do Arquivo Público do Estado de São Paulo
intitulada “Gestão Documental Aplicada” dispõe:

As informações produzidas, recebidas e acumuladas pelos
órgãos e entidades da Administração Pública no exercício de
suas funções e atividades são registradas nos documentos
públicos, que, por sua vez, são preservados nos arquivos
públicos, instrumentos essenciais para a tomada de decisões,
para a comprovação de direitos individuais e coletivos e para a
o registro da memória coletiva.
Torna-se cada vez mais estratégico para o Estado Moderno o
amplo acesso às informações de governo, considerando-se o
fortalecimento da democracia e o pleno exercício da cidadania,
bem como o avanço das tecnologias da informação, que vem
permitindo crescente racionalização de procedimentos,
operações e rotinas de trabalho.
Entretanto, a ausência da política de gestão conduz a uma
pluralidade, heterogeneidade e, por vezes, ausência de normas,
métodos e procedimentos de trabalho nos serviços de protocolo
e arquivo dos órgãos da administração pública, que vêm
dificultando o acesso às informações, bem como provocando o
acúmulo desordenado de documentos, transformando os
arquivos em meros depósitos empoeirados de papéis.(Bernardes
e Delatorre, 2008, p. 6)

Conforme se verifica, é através de uma correta gestão documental que se
pode dar cumprimento às necessidades da sociedade viabilizando, portanto, o
cumprimento de diversos preceitos constitucionais como o aceso à informação.
Neste sentido Bernardes e Delatorre afirmam:
Assim, a implantação de um programa de gestão documental
garante aos órgãos públicos e empresas privadas o controle
sobre as informações que produzem ou recebem, uma
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significativa economia de recursos com a redução da massa
documental ao mínimo essencial, a otimização e racionalização
dos espaços físicos de guarda de documentos e agilidade na
recuperação das informações. (Bernardes e Delatorre, 2008, p.
7)

No âmbito da Câmara Municipal de Araruama e, especificamente, no que
tange a legislação, o Poder Legislativo do município apresenta basicamente dois
dispositivos legais aplicáveis ao tema, conforme mencionado ao final do capítulo
anterior: a resolução nº 02 de 13 de março de 2009, que “regulamenta os trâmites
de processos administrativos da Câmara Municipal de Araruama”, e a resolução
nº 09 de 30 de agosto de 2013 que “dispõe sobre a política de gestão documental
no âmbito da Câmara Municipal de Araruama”.
No que se refere à resolução nº 02/2009, esta aborda a tramitação das
seguintes modalidades de processos: licitatórios, em que ocorra a hipótese de
dispensa ou de inexigibilidade de licitação, e os de pagamento de pessoal ou de
despesa extra-orçamentária8. Conforme se percebe, tal Resolução não contempla
todo o universo de processos que tramitam pela Casa, o que pode comprometer os
objetivos de uma correta gestão documental. De toda sorte, é importante que se
diga que a mencionada resolução é bem detalhada uma vez que descreve com
bastante profundidade os procedimentos que serão adotados durante a tramitação
dos processos que regulamenta. Neste sentido, vale a pena transcrever o artigo 2º,
que dispõe sobre os procedimentos referentes aos processos licitatórios da
mencionada resolução nº 2/2009.
Art. 2º Os processos licitatórios obedecerão aos seguintes
procedimentos:
I – Administração Geral: solicita na Secretaria Administrativa
abertura de processo por intermédio de memorando endereçado
a Presidência;
II – Secretaria: após protocolar solicitação, abre processo
administrativo e encaminha-o para a Presidência;
III – Presidência: analisa o processo e o encaminha para o
Departamento de Coordenação Geral quando entender
necessária a contratação requerida pelo Departamento de
Administração Geral;

8

Despesas extra-orçamentárias são aquelas não consignadas na lei do orçamento .

35

IV - Coordenação Geral: faz o levantamento da estimativa de
preços de mercado e encaminha o processo para a Presidência;
V – Presidência: solicita informação do Departamento de
Contabilidade sobre existência ou não de dotação orçamentária;
VI – Contabilidade: informa à Presidência a existência ou não
de dotação orçamentária;
VII– Presidência: havendo dotação orçamentária a Presidência
encaminha o processo para a Comissão Permanente de
Licitação;
VIII – Comissão Permanente de Licitação: verifica o tipo de
licitação a realizar, toma as providências cabíveis (minutas de
atos convocatórios, consultas diretas, editais, contratos, etc.) e
encaminha o processo para o Departamento Jurídico;
IX - Jurídico: emite parecer e encaminha à Comissão
Permanente de Licitação;
X – Comissão Permanente de Licitação: informa à Presidência
o parecer do Departamento Jurídico;
XI - Presidência: após análise encaminha processo para a
Comissão Permanente de Licitação a fim de ser dado
prosseguimento ao feito;
XII – Comissão Permanente de Licitação: conclui o certame
licitatório e encaminha o processo à Presidência para
homologação e adjudicação;
XIII – Presidência: após homologar e adjudicar encaminha o
processo para o Departamento de Contabilidade autorizando a
emissão de Nota de Empenho;
XIV – Contabilidade: emite Nota de Empenho e encaminha o
processo para a Presidência a fim de que esta nota seja assinada
pelo Ordenador de Despesa;
XV – Presidência: assina Nota de Empenho encaminha para a
CPL para formalização do Contrato;
XVI – Comissão Permanente de Licitação: Formaliza o contrato
e devolve a Presidência para avaliação e assinatura;
XVII – Presidência: assina o Contrato e encaminha o processo
para o Departamento de Controle Interno;
XVIII – Controle Interno: emite parecer quanto à legalidade do
procedimento e encaminha o processo para Presidência;
XIX – Presidência: analisa o parecer do Departamento de
Controle Interno e encaminha processo para a Comissão
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Permanente de Licitação determinando a elaboração do Extrato
do Contrato e posterior envio ao Departamento de Comunicação
Social para publicação;
XX – Comunicação Social: remete a juntada da cópia da
publicação do extrato para Comissão Permanente de Licitação
que enviará o processo ao Departamento de Auditoria;
XXI - Auditoria: após fazer avaliação geral de todo
procedimento licitatório encaminha parecer para Presidência;
XXII – Presidência: aprecia parecer emitido pelo Departamento
de Auditoria e, se for o caso, encaminha processo para a
Comissão Permanente de Licitação promover o arquivamento
do mesmo.

No fluxograma abaixo, pode-se visualizar as relações previstas no artigo:

Administração
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Secretaria

Presidência
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Geral

Presidência

Contabilidade

Comissão
Permanente de
Licitação

Presidência

Comissão
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Licitação

Jurídico

Comissão
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Licitação

Presidência

Presidência

Contabilidade

Presidência

Comissão
Permanente de
Licitação

Presidência

Controle
Interno

Presidência

Auditoria

Comunicação
Social

Presidência

Conforme se verifica, o artigo 2ª da resolução descreve bem a tramitação
do processo o que possibilita a atuação do sistema de controle interno reduzindo
substancialmente os riscos de extravio, bem como facilita o acesso à informação.
Os demais processos que tramitam pela Câmara têm seu inicio como todos
os outros, ou seja, iniciam-se no protocolo da Câmara. O protocolo está inserido
informalmente na estrutura da secretaria administrativa que, por sua vez, está
ligada ao departamento de coordenação geral do órgão. Contudo, é importante
ressaltar que tanto a secretaria administrativa quanto o departamento de
coordenação geral não apresentam atribuições típicas de protocolo, salvo o
disposto no inciso VIII do artigo 4º da lei complementar nº 65 de 23 de junho de
2010, que estabelece sua nova estrutura administrativa dispondo, ainda, sobre o
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plano de cargos e carreiras dos servidores do poder legislativo. Esse inciso dispõe
ser da competência do departamento de coordenação geral “dar sequencia aos
processos legislativos e administrativos até o termino de sua tramitação”. Dar
início aos processos, porém, caberia ao protocolo. Porém, o protocolo da Câmara
não possui uma regulamentação própria e não está efetivamente implantado,
ficando comprometida a política de gestão de documentos desde seu início.
Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia, o protocolo é o serviço
encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da
tramitação e expedição de documentos Arquivística. Dentre as várias atividades
do protocolo, está a de produzir o documento conforme dispõe o Manual de
Gestão de Protocolo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que em seu item 2
apresenta:

2. ATIVIDADES DE PROTOCOLO
2.1. PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
2.1.1. A Produção corresponde à fase de criação de
documentos, quando os mesmos são elaborados e tornam-se
capazes de constituir elementos de prova, direito e/ou
informação. Nesta fase é preciso cuidado para que se evite a
produção desnecessária de documentos que não são essenciais,
reduzindo o volume a ser pesquisado, controlado e organizado
e, ao mesmo tempo, obrigar a produção dos documentos
necessários para fazer prova da execução da atividade.

Paes (1998), associando o tema protocolo ao de gestão de documentos,
dispõe que
Nos programas de gestão de documentos o protocolo exerce um
importante papel: o de localizar, com rapidez, qualquer
documento avulso ou processo que tenha entrado num órgão
governamental, seja para solicitar alguma providência, seja para
anexar um novo documento, seja para prestar informações às
partes interessadas, seja para atender a consulta de algum agente
do governo.
Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário o
estabelecimento de diretrizes e normas específicas,
disciplinando, com clareza, as rotinas a serem observadas no
recebimento, no registro, na distribuição e na tramitação de
documentos e que sejam selecionados e designados servidores
qualificados e conhecedores da organização e do funcionamento
do órgão a que servem, capazes de identificar e interpretar
corretamente o teor dos documentos, para proceder ao seu
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registro e distribuição ao órgão responsável pelo trato do
assunto. (Paes, 1998, p. 48)

Sendo assim, não obstante a existência não formalizada de protocolo na
Câmara, é importante que haja uma regulamentação que disponha sobre suas
atribuições.
Como já dito, excetuando os processos com normatização específica para
sua tramitação, todos os demais apresentam procedimentos similares conforme
descrição a seguir:
a) iniciam-se no protocolo, seja por iniciativa dos vários departamentos da
Casa, de servidor ou por requerimento de qualquer cidadão ou outro órgão
público;
b) aberto o processo no protocolo, o mesmo é encaminhado ao presidente
que toma ciência e o encaminha ao departamento com competência para se
manifestar sobre o tema;
c) após manifestação do departamento competente o processo retorna à
presidência para pronunciamento final e comunicação ao interessado;
d) após ciência do interessado o processo é encaminhado para
arquivamento.
No esquema proposto abaixo, estão representados esses procedimentos de
tramitação:
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Art. 2º A Câmara Municipal de Araruama para o
desenvolvimento e execução de suas atividades institucionais
será constituída por Departamentos, podendo estes serem
divididos em divisões ou em secretarias, na forma do quadro
abaixo:

DEPARTAMENTOS

SECRETARIAS / DIVISÕES

COORDENAÇÃO GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

__________________

INFORMÁTICA

__________________

ALMOXARIFADO

__________________

PATRIMÔNIO

__________________

CONTROLE INTERNO

__________________

CONTABILIDADE

__________________

FINANÇAS E TESOURARIA

__________________

RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE PESSOAL

COMUNICAÇÃO SOCIAL

__________________

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

__________________

JURÍDICO

__________________

AUDITORIA

__________________

Redação dada pela Lei Complementar nº. 73, de 2012)

Deve ser destacado que o procedimento acima narrado refere-se a uma
forma básica uma vez que a Câmara apresenta uma quantidade relativamente
grande de documentos, o que faz com que sua tramitação possa variar conforme
se exemplifica abaixo. Esses documentos são, por exemplo, os seguintes:
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Atestado Médico dos Vereadores (anexo à lista de presença)
Atestado Médico dos Servidores (anexo à pasta funcional)
Portaria do Legislativo
Processo Administrativo
Processo de Abertura de Concurso (prova, lista de classificação, convocação,
desistência e vaga)
Processo de Baixa de Patrimônio
Processo Licitatório
Processo de Tomada de Contas, Prestação de contas (inclusive parecer de
aprovação das contas). Tomada de contas especial
Projeto de Decreto Legislativo
Projeto de Emenda a Lei Orgânica
Projeto de Lei Ordinária/Complementar (PL)
Projeto de Lei/Ordinária/Complementar (PE)
Projeto de Resolução

Quanto à Resolução nº 09/2013, esta se preocupou em tratar de aspectos
mais

voltados

desenvolvimento

para
de

a

política

acervo

arquivística,

visando

a

como

padronização

o

planejamento
da

atividade

e
de

sistematização, armazenagem e disseminação de documentos. Importante destacar
que a mencionada resolução institui, ainda, uma tabela de temporalidade bem
como um modelo de termo de descarte de documentos. Sem dúvida alguma, foi
um grande passo voltado para o cumprimento dos princípios e normas gerais
aplicáveis ao tema. No entanto, importante ressaltar que o previsto na alínea “d”9
do artigo 4º apresenta um equivoco quando dispõe que “compete à Comissão de

9

Na estruturação de uma norma jurídica deve haver uma hierarquia ou seja, os artigos, indicado
pela abreviatura "Art.", que a compõe deve, se for o caso, se desdobrar em parágrafos,
representado pelo sinal gráfico "§" , ou incisos que são representados por algarismos romanos.
Estes, se desdobram em alíneas e as alíneas se desdobram em itens.
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Avaliação de Documentos – CAD preparar os documentos de guarda permanente
para a digitalização e posterior eliminação.” Ora, se o documento é de guarda
permanente, obviamente ele deve ser preservado não justificando, mesmo após a
sua digitalização, sua eliminação. Neste sentido Paes (1998), lecionando acerca do
arquivo permanente, define o mesmo como sendo aquele

Onde são guardados os documentos que perderam todo valor de
natureza administrativa, que se conservam em razão de seu
valor histórico ou documental e que constituem os meios de
conhecer o passado e sua evolução.
É importante não se chegar à errônea conclusão de que os
documentos colocados no arquivo intermediário ou no arquivo
permanente já não têm valor. Se assim fosse, eles não seriam
guardados e sim eliminados, doados, vendidos, destruídos etc.
(Paes, 1998, p. 53)

Jardim, referindo-se ao arquivo permanente, assim nos apresenta:
A noção de arquivo permanente traz em seu bojo a perspectiva
de que expressa um tipo de memória materializada. Como tal,
esta memória confunde-se com o próprio arquivo a ser
preservado. O arquivo permanente tende a ser definido na
literatura da área como “os conjuntos de documentos de valor
histórico, probatório e informativo que devem ser
definitivamente preservados” (Lei 8159, art. 8º, parag. 3º, grifo
nosso) (Jardim, 1995, p. 62)

Em publicação intitulada “Criação e desenvolvimento de arquivos públicos
municipais: transparência e acesso à informação para o exercício da cidadania”, o
Conselho Nacional de Arquivos Públicos define os arquivos permanentes ou de
terceira idade como um
Conjunto de documentos que já cumpriram as finalidades de
sua criação, mas são preservados em razão de seu valor
secundário, ou seja, probatório, informativo, histórico, cultural
ou de pesquisa, para consulta pela entidade que os produziu ou
por terceiros.

Sendo assim, a mencionada alínea “d” do art. 4º da resolução nº 09/2013
da Câmara de Araruama merece ser alterada visando se adequar aos
entendimentos consolidados nas normas gerais pertinentes.
Merece destaque nesta resolução a sua tabela de temporalidade
apresentando 69 documentos, sendo de suma importância para a gestão de
documentos. Neste sentido, dispõe a publicação do CONARQ “Classificação,
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Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às AtividadesMeio da Administração Pública”:
A tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico
resultante de avaliação, que tem por objetivos definir prazos de
guarda e destinação de documentos, com vista a garantir o
acesso à informação a quantos dela necessitem. Sua estrutura
básica deve necessariamente contemplar os conjuntos
documentais produzidos e recebidos por uma instituição no
exercício de suas atividades, os prazos de guarda nas fases
corrente e intermediária, a destinação final – eliminação ou
guarda permanente – , além de um campo para observações
necessárias à sua compreensão e aplicação.

Paes (1998) lecionando sobre a tabela de temporalidade afirma que esta é

o instrumento de destinação que determina os prazos em que os
documentos devem ser mantidos nos arquivos correntes e/ou
intermediários, ou recolhidos aos arquivos permanentes,
estabelecendo critérios para a microfilmagem e eliminação.
A tabela de temporalidade só deve ser aplicada após sua
aprovação pela autoridade competente. Nela os documentos são
descritos de forma clara para se evitar interpretações erradas,
especialmente quando se tratar de eliminação. (Paes, 1998, p.
52)

Sendo assim, a instituição da tabela de temporalidade foi um grande passo
para a gestão de documentos no âmbito da Câmara municipal, estando
efetivamente implantada uma vez que os documentos encaminhados à Comissão
de Avaliação de Documentos – CAD passam por análise e posterior
arquivamento. Tal comissão detém as seguintes competências, que se apresentam
em etapas conforme disposto no art. 4º da mencionada resolução nº 9 de 30 de
agosto de 2013:

44

Servidora Eliandra Lazara dos Reis - Presidente

Comissão de Avaliação
de
Documentos
(CAD)

Composição

Servidor José Renato Lemos de Azeredo

Servidora Soraia Antunes Martins

Etapas

1ª

Efetuar o levantamento de toda a documentação a ser trabalhada

2ª

Selecionar os documentos de acordo com sua temporalidade (guarda permanente ou
temporária)

3ª

Preparar os documentos de guarda permanente para a digitalização e posterior
eliminação*

4ª

Relacionar os documentos de guarda temporária para futura eliminação

5ª

Avaliar os documentos de valor histórico, determinando o seu encaminhamento, se
necessário ao Centro de Memória.

*Conforme já dito, tal atribuição merece ser alterada visando se adequar aos entendimentos
consolidados nas normas gerais pertinentes uma vez que documentos de guarda permanente não podem ser
eliminados.

Outro dado importante sobre a gestão documental na Câmara Municipal
diz respeito a existência no âmbito legal do Centro de Memória Legislativa Odyr
Agenor Spitz, instituído através da resolução nº 4 de 18 de agosto de 2000.
Segundo o art. 2º da mencionada resolução, o centro de memória destina-se “a
catalogação, manutenção e exposição de todo o acervo histórico e documental da
Câmara Municipal de Araruama” no entanto, o que se verifica é que os objetivos
deste importante espaço de memória do município carece de implementação uma
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vez que o que se verifica na prática é a seleção de documentos por parte da
Comissão de Avaliação de Documentos – CAD não contando o Centro de
Memória com local e espaço adequado para sua materialização.
Como visto, a Câmara Municipal de Araruama apresenta alguma
regulamentação que trata da gestão documental no entanto, tal regulamentação
deve ser atualizada, ampliada e, até mesmo, implementada visando dar maior
efetividade as atividades ligadas a mencionada gestão de documentos.
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CAPÍTULO 3
PERSPECTIVAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE ARARUAMA
ACERCA DA SITUAÇÃO ARQUIVÍSTICA DO ÓRGÃO: REFLEXÃO A
PARTIR DAS ENTREVISTAS

Visando ampliar a análise diagnóstica da situação arquivística da Câmara
optou- se pela realização de entrevistas. Sobre esse recurso metodológico, Neto
(1999) afirma:
“é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através
dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos
atores sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e
neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos
relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que
vivenciam uma determinada realidade que está sendo
focalizada. Suas formas de realização podem ser de natureza
individual e/ou coletiva.
(...)
Em geral, as entrevistas podem ser estruturadas e nãoestruturadas, correspondendo ao fato de serem mais ou menos
dirigidas. Assim, torna-se possível trabalhar com a entrevista
aberta ou não-estruturada, onde o informante aborda
livremente o tema proposto; bem como com as estruturadas que
pressupõe perguntas previamente formuladas. Há formas, no
entanto, que articulam essas duas modalidades, caracterizandose como entrevistas semi-estruturadas”. (Neto, 1999, p. 57-58)

Segundo Minayo (1992),
“o que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de
informações para as ciências sociais é a possibilidade de a fala
ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores,
normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo
tempo ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as
representações de grupos determinados, em condições
históricas, socioeconômicas e culturais específicas”. (Minayo

apud Jardim, 1995, p. 106)
De modo a explorar o potencial desse recurso metodológico, visando uma
abordagem qualitativa, buscou-se entrevistar servidores que tenham maior relação
com a gestão documental, mesmo que não tenham essa noção teórica, como forma
de trazer uma maior contribuição para o trabalho. É certo que a Câmara Municipal
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de Araruama conta com 136 servidores, no entanto, a grande maioria deles não
lida na prática com tramitação processual, uma vez que tais servidores possuem
como principal atribuição assessorar as atividades parlamentares desenvolvidas
pelos vereadores. Partiu-se do pressuposto de que buscar tais servidores tornaria a
entrevista pouco contributiva.
Deste modo, em um primeiro momento estabeleceu-se como meta de
entrevistados 10 servidores que lidam com a gestão documental no órgão. Porém,
esse marco logo se mostrou pouco viável uma vez que a grande parte dos
servidores procurados não se mostrou interessado a participar do trabalho mesmo
tendo ciência que não seriam identificados nem teriam suas falas gravadas. Neste
contexto, apenas quatro servidores aceitaram participar, sempre na condição da
não identificação e não gravação. Os roteiros utilizados são apresentados no
Anexo I do presente trabalho.
Todos os entrevistados são servidores efetivos do Órgão e possuem nível
superior nas áreas de direito e de administração, estando envolvidos em maior ou
menor escala com a gestão de processos. Dois possuem curso de especialização
lato sensu, sendo um na área do direito e outro na área de gestão pública. As
referidas entrevistas ocorreram no mês de novembro de 2015 em horário
compatível com o exercício de suas funções. As entrevistas duraram em média
quarenta minutos cada uma, ocorreram sem a presença de terceiros e, como já
dito, os entrevistados não foram identificados e não tiveram suas falas gravadas
por solicitação dos mesmos. Deste modo, a identificação dos entrevistados será
feita pelos símbolos E1, E2, E3 e E4. Ainda sobre a realização das entrevistas, é
importante trazer as considerações de Jardim (1995) acerca das falas e da
entrevista propriamente dita:
“Há uma distancia entre o que se diz, o que se faz e o que se diz
sobre o que se faz, informa-nos a Antropologia. Estas três
dimensões não são percebidas apenas pela escuta do outro. Ate
porque “o sentido do que fazem os homens deve ser procurado
menos no que dizem do que no que encobrem”
(LAPLANTINE, 1993, p. 133). Limites considerados, as falas
auxiliam, porém, a revelar o seu sujeito, possibilitando
alterações nas significações instituídas e suscitando novos
significados. (...) Numa perspectiva antropológica, a escuta do
outro remete a um dialogo que é, no mínimo, uma aventura.
Todo encontro daí decorrente é singular em função dos
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elementos que norteiam a sua preparação e contextualizam sua
realização.” (Jardim,1995, p. 110)

Considerando-se essas reflexões, deu-se início ao processo entrevistas,
tendo como ponto de partida uma pergunta sobre como o entrevistado descreveria
suas práticas profissionais na Câmara:
“Exerço minhas funções nas áreas de secretariado,
assistência administrativa e elaboração e editoração de
documentos como, por exemplo: fazendo despachos,
ofícios, memorandos, relatórios e defesas administrativas
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ”.
(E1)
“Atualmente estou lotada no departamento de
comunicação social e cerimonial. Realizo diariamente a
organização de documentos de modo a tornar disponíveis
informações e documentos que são gerados e acumulados
pela Câmara Municipal de Araruama. O Departamento
também tenta gerenciar o site do legislativo, promovendo
a relação entre câmara e cidadãos por meio da internet.”
(E2)
“Descrevo minha prática profissional na Câmara
Municipal de Araruama como técnico-burocrática na
elaboração primordial de pareceres jurídicos de consulta
técnica e em processos administrativos potencialmente
contenciosos, bem como alguma pouca atuação judicial”.
(E3)
“É bem diversificada, uma vez que trabalho nos setores de
comunicação social e na Comissão de Avaliação de
Documentos. No setor de comunicação meu trabalho
consiste, dentre outras, em elaborar planos e programas de
divulgação para a aprovação do Presidente; supervisionar
as atividades de informações ao público e promover a
divulgação das atividades da câmara; promover a
organização de arquivos de recortes de jornais relativos a
assuntos de interesse da câmara; providenciar a publicação
de leis, resoluções, decretos, e demais atos sujeitos a esta
providência; elaborar textos ou qualquer matéria destinada
a divulgação da câmara; providenciar junto a imprensa as
ratificações de textos dos atos publicados e rever os atos
antes de enviá-los para publicação. Na parte de Avaliação
de Documentos meu trabalho consiste em: Efetuar o
levantamento de toda documentação a ser trabalhada;
selecionar os documentos de acordo com sua
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temporalidade; preparar os documentos de guarda
permanente para a digitalização e arquivamento;
relacionar os documentos de guarda temporária para futura
eliminação; avaliar os documentos de valor histórico
determinando o seu encaminhamento, se necessário ao
Centro de Memória; fazer Ata dos documentos a serem
eliminados e publicar no Diário Oficial do Município”.
(E4)
A primeira pergunta colocada aos entrevistados busca levantar
informações acerca das suas atividades no Órgão. Como se percebe através das
respostas apresentadas, os entrevistados tiveram uma maior preocupação em
descrever as várias funções por eles exercidas. Conclui-se de suas falas que os
entrevistados E2 e E4 apresentam atividades mais voltadas à gestão de
documentos, como fica claro na fala de E2 quando se refere a “tornar disponíveis
as informações/documentos que são gerados e acumulados pela Câmara
Municipal de Araruama (...)” e de E4, que participa da Comissão de Avaliação de
Documentos, quando nos informa, por exemplo, que entre outras atividades está a
de “selecionar os documentos de acordo com sua temporalidade”.

Quando questionados se a gestão de documentos (pensada como produção,
circulação, armazenamento e descarte) é parte relevante das práticas profissionais
cotidianas que haviam descrito anteriormente, os entrevistados dispuseram:
“Entendo que sim. No departamento que atuo são
elaborados e compartilhados com os demais
departamentos, documentos instrutivos e informativos
acerca de julgados, jurisprudências e matérias pertinentes
ao trabalho desta casa legislativa, que são sempre emitidos
em duas vias, onde uma fica arquivada”. (E1)
“Desde o ano de 2013, a gestão de documentos tornou-se
parte principal da minha rotina de trabalho. Comecei a
fazer um levantamento de documentos há muito deixados
de lado em caixas. A cobrança, cada vez maior, de
transparência na gestão de órgãos públicos exige que
dados e informações sejam disponibilizados de maneira
organizada, e é o que tentamos fazer”. (E2)
“Sem dúvida a gestão documental é parte integrante da
minha praxe. Não só na elaboração dos pareceres, como
também na elaboração de memorandos e ofícios. Aliado a
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estes se soma o armazenamento, tanto físico como digital.
Ultimamente os documentos mais importantes tenho feito
um arquivo digital dos originais (aqueles em que temos a
comprovação
do
recebimento)
em
“nuvem”,
compreendida como local na internet destinado ao
armazenamento cujo acesso é restrito por senha”. (E3)
“Sim, pois meu trabalho tanto no setor de comunicação
social quanto na Comissão de Avaliação é justamente de
tentar reduzir e armazenar os documentos produzidos e
recebidos pela Câmara. Não é um trabalho muito fácil
tendo em vista que não temos espaço físico para
armazenar os documentos e nem trabalhar de forma
adequada, mas com um pouco de determinação,
“malabarismo”, paciência acabamos arrumando um espaço
tanto para trabalhar como para arquivar os documentos de
forma que eles não percam sua importância”. (E4)
A segunda pergunta busca verificar se na percepção dos entrevistados estes
lidam de forma relevante com a gestão documental. Através das falas, constata-se
que todos entendem que de alguma forma participam do processo de gestão
documental, embora compreendam essa participação de formas variadas.
E1 relaciona a gestão documental ao compartilhamento com os demais
departamentos do Órgão de “documentos instrutivos e informativos” elaborados
por seu setor.
Para E2, a gestão documental está ligada ao levantamento e organização de
documentos para posterior disponibilização visando dar transparência.
E3 relaciona gestão documental à produção de pareceres e elaboração de
memorandos e ofícios, parte central de seu cotidiano. Entende, ainda, a gestão
documental como atividade de armazenamento do material produzido sendo este
físico como digital.
Quanto a E4, este associa a gestão documental quase exclusivamente ao
arquivamento de documentos.
Extrai-se das colocações acima que os entrevistados relacionam a gestão
documental basicamente ao compartilhamento e ao arquivamento de documentos,
o que apresenta uma visão limitada se confrontada com o art. 3º da Lei Federal nº.
8.159/1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados,
e que apresenta a seguinte redação:

51

Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de
procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção,
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para
guarda permanente.

Como se verifica, gestão documental é muito mais do que arquivar ou
compartilhar documentos, uma vez que envolve outros procedimentos que visam a
guarda ou eliminação de documentos que, para efeitos deste trabalho, respondem
ao interesse público.
Quando foi pedido aos entrevistados que descrevessem com detalhes, ao
lidar com os documentos, o que era feito que pudesse ser entendido como gestão
documental, assim responderam:
“No departamento em que exerço minhas funções temos a
preocupação de manter, em meio digital e físico, os
documentos elaborados. Também são arquivados todos os
documentos recebidos de outros setores, incluindo
publicações e legislações”. (E1)
“Inicialmente, os trabalhos têm sido de “garimpagem”,
pois tentamos aos poucos “descobrir” os documentos,
organizá-los por ano, assunto e relevância. É uma
sensação indescritível quando descobrimos um pedaço da
história do município e ao mesmo tempo uma sensação
desoladora ao saber que ainda não existem estrutura nem
interesse da Administração em armazenar e expor de
forma adequada tais documentos históricos da cidade. É
um trabalho meticuloso, que deve ser realizado com
cuidado, pois muitos desses papéis já estão se desfazendo,
o que requer um espaço adequado para seu manuseio e
armazenamento. Existe na Câmara Municipal de
Araruama, um Centro de Memória que até hoje não saiu
do papel.” (E2)
“Minha atuação profissional é em 95% elaboração de
pareceres jurídicos. Por medida de economia ambiental,
não temos imprimido além da via que é acostada aos autos
do processo administrativo; no entanto, temos gravado no
computador e em “nuvem” todas as manifestações. Sendo
assim, penso que isto é gestão documental, ou seja, a
produção e o armazenamento dos documentos que são
elaborados”. (E3)
“Na comunicação podemos considerar: a organização dos
arquivos de recortes de jornais, leis ordinárias, leis
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complementares, resoluções, portarias, decretos, etc.;
arquivamento dos projetos de leis, projetos de leis
complementares, projetos de resolução e dos documentos
vindos dos demais setores; atualização do site com
informações como: leis ordinárias, complementares e
resoluções, facilitando, assim, o acesso as informações e
garantindo a conservação dos documentos que passam a
ser menos manuseados e facilitando a procura e redução
de espaço de arquivo”. (E4)
A terceira pergunta apresentada aos entrevistados buscou identificar, em
detalhes, as atividades exercidas entendidas como ligadas à gestão documental.
O entrevistado E1 identificou a função de arquivamento, seja por meio
físico ou digital, dos documentos produzidos em seu setor ou recebidos pelo
mesmo como a principal atividade de gestão documental por ele realizada.
Já o entrevistado E2 apresentou dois termos interessantes quando
comentou suas funções atribuídas à gestão documental: “garimpagem” e
“descobrir” documentos, associando estas atividades à organização e preservação
dos documentos. Outro ponto relevante da fala de E2 está na importância que é
dada por ele ao aspecto histórico dos documentos, enfatizando, ainda, a existência
de um centro de memória na Câmara Municipal que “não saiu do papel”.
E3 atribui como principal atividade de gestão documental a “produção e
armazenamento dos documentos” produzidos em seu setor.
Quanto a E4, este atribui como principais funções ligadas à gestão
documental a organização de arquivos e o arquivamento de documentos de modo
a facilitar o acesso à informação e a conservação dos documentos.
Das respostas apresentadas pelos entrevistados, percebe-se que a ideia de
gestão documental permanece sendo, em suas perspectivas, de forma primordial a
de arquivamento de documentos - muito aquém, como já dito, ao conceito de
gestão documental disposto no art. 3º da Lei Federal nº. 8.159/1991.
Questionados se teriam sugestões para a melhoria da gestão documental na
Câmara, os entrevistados assim responderam:
“Sim, acredito que antes de qualquer coisa a Câmara
Municipal de Araruama precisaria criar um espaço físico
específico para o arquivamento de seus documentos.
Atualmente, a câmara mantém seu arquivo junto com o
departamento de comunicação social e utiliza-se dos
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funcionários lotados neste setor para realizar o trabalho de
gestão de documentos. Além do espaço físico apropriado,
necessário seria a contratação de profissionais formados
na área de arquivologia e de uma empresa especializada na
digitalização dos documentos. Esse serviço começou a ser
realizado recentemente e diante da grande demanda creio
que uma empresa especializada dinamizaria este processo
e a aceleraria a disponibilização dos documentos no site da
câmara. Desta forma, o Portal da Transparência
permaneceria sempre atualizado”. (E1)
“Para que a gestão documental da câmara se torne efetiva
e eficaz é preciso interesse da Administração em
proporcionar meios para o trabalho da Comissão [de
Avaliação de Documentos]. É preciso espaço físico, um
site que funcione, uma internet que permita carregar um
banco de dados, etc... A comissão de avaliação
documental deve ser composta por quem entenda o real
significado da mesma. É preciso interesse, carinho,
persistência e determinação, pois é um trabalho cansativo
e duradouro. São muitos anos empilhados em caixas
cheias de poeira. Atualmente apenas um membro da
comissão de avaliação de documentos da câmara trabalha
neste propósito. E é gratificante quando as coisas vão
tomando forma, ficando visualmente fácil de localizar e
com as informações pertinentes. A avaliação documental
possibilita a classificação dos documentos históricos que
devem ter proteção especial, pois é um instrumento de
apoio à administração, à cultura e fundamental como
elemento de prova e informação. Esperamos que no
futuro, não tão distante, a gestão documental da Câmara
Municipal de Araruama seja trabalhada com o
profissionalismo e importância pertinente não só por
membros de uma Comissão, mas por toda administração
dessa casa de leis”. (E2)
“Sim. A primeira sugestão seria a contratação de um
arquivista. É inconcebível que um órgão público que
armazena documentos, alguns com valor histórico, não
tenha em seu quadro técnico um profissional desta área.
Outra sugestão seria a conscientização coletiva, talvez por
meio de palestras, quanto à responsabilidade ambiental
dos documentos, aqui considerado tanto o ambiente físico
como o histórico; uma casa de leis deve ter a nítida noção
de que hoje se escreve a história relevante e que precisará
ser pesquisada amanhã. Sem dúvida com a
conscientização esta última sugestão funcionará muito
bem”. (E3)
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“Sim. Grande parte dos departamentos desta casa de leis
produz cópias de documentos que não são necessários, tais
como: os documentos cujos prazos não constem na tabela
de temporalidade; os pareceres emitidos pela comissão
permanente poderiam passar a ser feitos em única via e
não em duas, como são feitos; para melhoria da gestão
documental na câmara seria necessária a criação de um
local adequado para a guarda, avaliação e manuseio dos
documentos, pois o espaço destinado a essa guarda hoje é
um lugar pequeno e sem ventilação, o que dificulta e
muito todo o processo de arquivamento tendo assim que
dividir o espaço com o setor de comunicação; os
documentos digitalizados são armazenados em HD
externo e guardados em caixa, o que não é adequado pois
podem ser danificados; Seria preciso uma sala adequada
para armazenar os HD´s externos, garantindo assim os
documentos neles armazenados”. (E4)
A quarta pergunta buscou verificar quais seriam as sugestões apresentadas
pelos entrevistados quanto a melhorias que poderiam ser implementadas no que
tange a gestão documental na Câmara.
O entrevistado E1 destacou a criação de um espaço físico para o
arquivamento de documentos, contratação de profissionais formados na área de
arquivologia bem como de uma empresa especializada em digitalização de
documentos como forma de se manter sempre atualizado o portal da transparência
do Órgão.
E2 destaca a necessidade que a administração do Órgão proporcione meios
de trabalho adequados à Comissão de Avaliação de Documentos.
Já E3, assim como E1, aponta a necessidade de contratação de profissional
da área arquivística bem como a realização de palestras como forma de se
conscientizar a todos da importância, ambiental e histórica, dos documentos.
Quanto a E4, este informa que o Órgão produz muitas cópias de
documentos de forma desnecessária assim, evitando-se tal prática se alcançaria
uma melhoria na gestão documental.
Dessas respostas, devem ser destacadas as menções ao fato de não haver
profissional da arquivística no Órgão, bem como a necessidade de se criar
estrutura e meios adequados para a realização das atividades voltadas à guarda de
documentos.
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Analisando as entrevistas, é possível concluir que todos os servidores que
se dispuseram a conceder entrevistas para a presente dissertação destacaram a
importância da gestão documental relacionando esta, entre outras coisas, à
necessidade de um espaço físico adequado para a guarda de documentos, à
efetividade do princípio da transparência, bem como à contratação de um
profissional da área de arquivologia. Outro ponto importante que deve ser
destacado é o descontentamento que alguns entrevistados apresentam no que se
refere às condições de trabalho, maquinário, sala adequada, etc. em especial no
que se refere ao Centro de Memória do Legislativo que, não obstante ter sido
criado, não foi implantado totalmente.
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CONCLUSÕES
Esta dissertação teve como principal objetivo propor um diagnóstico da
situação arquivística da Câmara Municipal de Araruama, descrevendo e
analisando de que forma se dá a organização, a gestão e a disponibilização de
documentos por parte do poder legislativo daquele município e investigando as
percepções de funcionários do órgão acerca dessa temática. O trabalho justifica-se
pela importância de uma correta e eficiente gestão documental em todos os níveis
da administração pública brasileira – federal, estadual e municipal - para que se
possa garantir o cumprimento do princípio constitucional da transparência
pública, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011, acima mencionada e
conhecida como Lei de Acesso à Informação. Para esse fim, foram utilizadas
pesquisas bibliográficas, documentais e entrevistas com servidores.
O levantamento bibliográfico permitiu conhecer conceitos fundamentais
no campo da gestão de documentos em arquivos públicos, e também concluir que
a proteção dos documentos é de vital importância para o exercício pleno da
cidadania, garantindo o acesso a direitos individuais e coletivos. Ademais,
permitiu reiterar que a gestão documental também é relevante para garantir o
controle dos excessos dos poderes do próprio Estado. Além disso, a proteção dos
documentos é extremamente importante para o cumprimento do princípio
constitucional da transparência pública, uma vez que, tendo o gestor a obrigação
legal de prestar contas a toda sociedade, é importante que todo Órgão público
tenha organizado e conservado os documentos que demonstrem sua correta
conduta com os recursos públicos. E ainda, como reforçado ao longo do trabalho,
havendo uma correta política de gestão documental evita-se, principalmente, a
perda de processos, garantindo não só os direitos do cidadão, mas também a
produção e o acúmulo de conhecimento útil para o gestor de público.
Com a descrição e análise dos procedimentos adotados na Câmara em
relação à gestão documental, foi possível concluir que o Órgão apresenta
normatizações aplicáveis a espécie como a resolução nº 09/2013, esta se
preocupou em tratar de aspectos mais voltados para a política arquivística, como o
planejamento e desenvolvimento de acervo visando a padronização da atividade
de sistematização, armazenagem e disseminação de documentos instituindo,
ainda, uma tabela de temporalidade bem como um modelo de termo de descarte
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de documentos. Tal resolução, no entanto, apresenta um equivoco na redação da
alínea “d” do artigo 4º quando faz menção a “eliminação de material permanente”
necessitando, portanto, de necessária alteração. Outro dispositivo relevante para
gestão documental é a lei complementar nº 65 de 23 de junho de 2010, que
estabelece sua nova estrutura administrativa dispondo, ainda, sobre o plano de
cargos e carreiras dos servidores do poder legislativo. A mencionada lei
complementar merece, no entanto, ser reformada uma vez que não contempla
expressamente a atividade do protocolo, o que compromete a política de gestão de
documentos desde seu início. Temos, ainda, a resolução nº 4 de 18 de agosto de
2000 que cria o Centro de Memória no âmbito do Poder Legislativo no entanto, o
que se verificou é que o mesmo carece de implementação uma vez que não
apresenta até o momento um local e espaço adequado para sua efetivação.
Através das entrevistas, verificou-se a necessidade que a Câmara
Municipal de Araruama tem de efetuar a contratação de um profissional da
arquivologia bem como a de criar um espaço físico adequado tanto para o arquivo
do Órgão, quanto para um futuro Centro de Memória que abrigue e disponibilize
parte da documentação lá armazenada. Não foi mencionado pelos entrevistados,
mas aqui julgo de extrema importância para a gestão documental, o fato de haver
uma normatização adequada tratando da tramitação de documentos do Órgão. Por
esta razão, como parte das conclusões e dos produtos do presente trabalho e com o
intuito de contribuir para a gestão documental na Câmara, foi elaborado um
esboço de um Projeto de Resolução10, na forma do Anexo II do presente trabalho,
que aborda a tramitação de alguns processos. É certo que existe uma gama variada
de documentos que tramitam pela Casa, todos com relevância, que merecem
tratamento normativo. No entanto, para a elaboração do Projeto de Resolução
foram eleitos apenas alguns, dada sua relevância em razão de se referirem a gastos
públicos, como, por exemplo, aos que se referem a licitações. Espera-se que o
documento possa ser expandido no futuro.

10

Segundo o art. 140 da Resolução nº 12, de 05 de dezembro de 1990 – Regimento Interno da
Câmara Municipal de Araruama, Projetos de Resolução “são proposições destinadas a regular
assuntos de interesse interno da Câmara Municipal, de natureza político-administrativo, ou a
consubstanciar decisão sobre matérias de sua exclusiva competência, conforme estabelece o artigo
56, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal”.
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ANEXO I
ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ARARUAMA

Questões centrais da entrevista:
1. Como você descreveria sua prática profissional cotidiana na Câmara?
2. A gestão de documentos (pensada como produção, circulação,
armazenamento e descarte) é parte relevante dessa prática?
3. Pensando justamente na lida com documentos, descreva em detalhes o
que você faz e que poderíamos entender como “gestão documental”.
4. Você tem sugestões para a melhoria da gestão documental na Câmara?
5. Você acha que podem funcionar, considerando as pessoas a serem
entrevistadas?
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ANEXO II
PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE NORMATIZA A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ____DE _____DE _______ DE 20____

Regulamenta os procedimentos
relativos a tramitação processual
na
Câmara
Municipal
de
Araruama.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA,
no uso das atribuições, conferidas pelo art. 145, do § 3º, do inciso VIII e § 4 º do Regimento
Interno desta Casa Legislativa,

Considerando o disposto no art. 37, caput, da Constituição da República
Federativa do Brasil, que estabelece a eficiência como um dos princípios que norteiam a
administração pública,

Considerando, ainda, a necessidade de padronização de atos processuais e a
uniformização de procedimentos,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A tramitação dos processos administrativos da Câmara Municipal de Araruama
deverá obedecer aos procedimentos dispostos nesta Resolução.
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Seção I
Do Recebimento e Protocolização de Documentos e Processos

Art. 2º A protocolização de processos será efetuada pela Secretaria Administrativa.

Parágrafo único. Uma vez recebidos pela Secretaria Administrativa, os documentos
encaminhados serão protocolizados, sendo fornecido ao interessado o respectivo
comprovante, mediante aposição de carimbo de "recebido", nome, rubrica e carimbo do
servidor responsável pelo ato, em uma segunda via ou no ofício de encaminhamento.

Seção II
Da Autuação de Processos

Art. 3º A autuação é a reunião de documentos em uma capa, devidamente datados,
numerados e rubricados pelo servidor, passando a se chamar processo.

Art. 4° A autuação de documentos será feita pela Secretaria Administrativa, devendo
ser observadas as seguintes regras:

I - verificar se o conjunto de documentos deve de fato ser autuado como processo, ou
se este possui vinculação e se refere a um processo já aberto, caso em que deverão os
documentos em questão ser juntados no processo original, de modo a se impedir a abertura de
novos processos que possuam mesmo objeto, mesmo interessado e mesma finalidade;

II - reunir os documentos do processo em uma capa, sendo que os ofícios, autorização
expressa de despesas e outros que indiquem o fato gerador do objeto do processo deverão
preceder os documentos que os acompanharem;

III - preencher a capa com indicação do exercício, número do processo, data,
interessado e assunto; e

IV - numerar e rubricar cada folha do processo autuado, no canto superior direito da
folha.
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Art. 5º Os processos serão autuados em capa de papel apergaminhado, nas cores
definidas pela Câmara Municipal de Araruama.

Art. 6º. Todas as peças processuais em trâmite na Câmara Municipal de Araruama,
assim como quaisquer atos praticados no processo, devem ser, obrigatoriamente, carimbados,
numerados, datados, rubricados e com a matrícula do servidor responsável.

Art. 7º. Os documentos protocolizados referentes a processo em tramitação deverão
ser encaminhados pela Secretaria Administrativa logo após os registros regulamentares, no
mesmo dia do recebimento, diretamente para o Departamento correspondente ou, na dúvida,
ao Gabinete do Presidente para que seja despachado ao setor competente, cabendo ao servidor
da respectiva unidade proceder à juntada dos documentos aos autos, dando-se o andamento às
análises consolidadas dos mesmos

Seção III
Da Tramitação dos Processos

Art. 8º. Não será permitida a tramitação de processo, com a capa deteriorada, devendo
ser substituída por outra capa com todos os dados da autuação originária.

Art. 9º. As solicitações, formais e oficiais, de informações e tramitações procedentes
do Prefeito Municipal, dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e
do Tribunal de Contas, que estejam com prazo para atendimento ou tratem de assuntos que
demandem solução rápida, terão andamento preferencial e urgente com a nota ou etiqueta
"URGENTE" afixada na capa.

Seção IV
Da Certificação dos Atos nos Processos

Art. 10. Todos os atos praticados nos processos serão certificados pelo servidor
responsável, contendo sua assinatura, nome completo e número da matrícula.
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Art. 11. As principais certificações são:
I - Termo de Apensamento;
II - Termo de Desapensamento;
III - Termo de Juntada;
IV - Termo de Desentranhamento;
V - Termo de Encerramento e Abertura de Volume; e,
VI - Termo de Arquivamento e Desarquivamento.

Subseção I
Do Termo de Apensamento

Art. 12. O apensamento é a união física de um processo a outro sempre que os
processos apensados vierem incorporar valor ao entendimento destes.

§ lº O apensamento será feito quando os processos contiverem matérias conexas onde
os resultados vincularão o objeto dos processos apensados.

§ 2° O apensamento não será feito quando deste ato resultar prejuízo para a tramitação
de processo.

§ 3º O ato de apensamento será feito pelo Presidente após requerimento do
Departamento interessado.

§ 4° A tramitação do processo e a prática de atos processuais terão sequência no
processo designado como principal.

§ 5° O Termo de Apensamento deverá ser lavrado de acordo com o modelo constante
do Anexo I, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.
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Subseção II
Do Termo de Desapensamento

Art. 13. O desapensamento é o procedimento inverso ao apensanento, ou seja, a
desunião física de processos, por determinação do Presidente.

§ 1° O desapensamento será feito quando não houver conexão das matérias entre os
processos apensados ou quando o apensamento resultar em prejuízo para a tramitação dos
autos.

§ 2° A tramitação dos processos desapensados seguirá as normas internas de
tramitação.

§ 3° O Termo de Desapensamento deverá ser lavrado nos processos desapensados, de
acordo com o modelo constante do Anexo I, com as devidas adequações que o caso concreto
exigir.

Subseção III
Do Termo de Juntada

Art. 14. Juntada é a anexação de documentos a um processo em tramitação, devendo
ser feita no Departamento em que se encontra o processo.

§ 1° Os documentos deverão ser juntados ao processo respectivo em ordem de
apresentação.

§ 2º Feita à juntada do documento ao processo, o servidor deverá lançar no final do
verso da folha anterior o respectivo Termo de Juntada.

§ 3° O Termo de Juntada deverá ser lavrado observando-se o modelo constante do
Anexo I, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.
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Subseção IV
Do Termo de Desentranhamento

Art. 15. O desentranhamento é a desanexação ou a retirada de documentos de um
processo em tramitação, por determinação dos responsáveis, quando constatada a juntada ou a
existência em determinado processo, por equívoco, de documentos que deveriam constar em
outro processo, ou de cópias repetidas e desnecessárias, por economia processual.

§ 1° O ato de desentranhamento será feito por servidor lotado no Departamento em
que tramita o processo.

§ 2° Após o desentranhamento, o servidor lançará em folha própria o Termo de
Desentranhamento com descrição minuciosa do ato, substituindo-se os documentos
desentranhados pela respectiva folha do Termo.

§ 3° Os documentos desentranhados terão o destino que descriminar o despacho
correspondente.

§ 4° O Termo de Desentranhamento deverá ser lavrado de acordo com o modelo
constante do Anexo I, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.

Subseção V
Do Termo de Encerramento e Abertura de Volume

Art. 16. A abertura de novo volume deverá ser feita toda vez que o processo atingir o
número de 300 (trezentas) folhas.

§ lº Para a abertura de novo volume deverão ser lavrados o Termo de Encerramento na
última folha do volume encerrado e o Termo de Abertura na primeira folha do novo volume
aberto.

§ 2º Na abertura de novo volume deverá ser mantida a peça processual em sua íntegra,
podendo haver pequena variação no número de folhas, a fim de que, Pareceres, Relatórios,
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Certidões, Informações, dentre outros documentos sejam juntados integralmente em um só
volume.

§ 3º O volume aberto será capeado com os mesmos dados da autuação originária,
acrescentando-se o número do volume.

§ 4° A numeração das peças do volume aberto segue a ordem de numeração das peças
do volume encerrado, não se numerando a capa do novo volume aberto.

§ 5° Os volumes dos processos poderão tramitar conjuntamente.

§ 6° Os Termos de Encerramento e de Abertura de Volume deverão ser lavrados, observandose os modelos constantes do Anexo I, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.

Subseção VI
Do Termo de Arquivamento e Desarquivamento

Art. 17. O arquivamento dos processos obedecerá norma própria que dispõe sobre as
diretrizes gerais a fim de disciplinar a política arquivística, de planejamento e de
desenvolvimento de acervo, de modo a padronizar a atividade de sistematização,
armazenagem e disseminação de documentos em todos os segmentos da Câmara Municipal de
Araruama.

Art. 18. É vedado o arquivamento de processos e de documentos ainda pendentes de
solução.

Art. 19. O despacho que determinar o arquivamento de processos e documentos deverá
ser motivado e conterá a expressão "ARQUIVE-SE".

Art. 20. O Termo de Arquivamento deverá ser lavrado de acordo com o modelo
constante do Anexo I, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.
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Art. 21. Após o arquivamento, o processo somente será desarquivado mediante ato do
Presidente, de ofício ou a requerimento do interessado, para consulta ou juntada de
documentos a ele pertencente.

Art. 22. O Termo de Desarquivamento deverá ser lavrado de acordo com o modelo
constante do Anexo I, com as devidas adequações que o caso concreto exigir.

Art. 23. O setor competente manterá arquivados os processos pelo prazo previsto em
norma própria.

CAPÍTULO II
DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Art. 24. Os processos licitatórios obedecerão aos seguintes procedimentos:
I – Administração Geral: solicita na Secretaria Administrativa abertura de processo
por intermédio de memorando endereçado a Presidência;
II – Secretaria: após protocolar solicitação, abre processo administrativo e
encaminha-o para a Presidência;
III – Presidência: analisa o processo e o encaminha para o Departamento de
Coordenação Geral quando entender necessária a contratação requerida pelo Departamento de
Administração Geral;

IV - Coordenação Geral: faz o levantamento da estimativa de preços de mercado
junto a no mínimo 3 (três) empresas e após juntar os orçamentos encaminha o processo para a
Presidência;
V – Presidência: havendo interesse e necessidade na contratação solicita informação
do Departamento de Contabilidade sobre existência ou não de dotação orçamentária;
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VI – Contabilidade: informa à Presidência a existência ou não de dotação
orçamentária;

VII– Presidência: havendo dotação orçamentária a Presidência encaminha o processo
para a Comissão Permanente de Licitação autorizando a realização da licitação;
VIII – Comissão Permanente de Licitação (CPL): verifica o tipo de licitação a
realizar, toma as providências cabíveis (minutas de atos convocatórios, consultas diretas,
editais, contratos, etc.) e encaminha o processo para o Departamento Jurídico;

IX - Jurídico: emite parecer aprovando ou não a minuta do edital ou carta-convite e
seus anexos e encaminha o processo para Comissão Permanente de Licitação;

X - Comissão Permanente de Licitação: sendo a licitação na modalidade cartaconvite, remete o processo para o Departamento de Coordenação Geral para que proceda com
os convites e a fixação do procedimento licitatório no quadro de avisos da Câmara Municipal;
sendo a licitação na modalidade Tomada de Preços, a Comissão Permanente de Licitação
encaminha o processo para o Departamento de Comunicação Social para que proceda a
publicação do aviso de licitação;
XI – Comissão Permanente de Licitação: recebe o processo do Departamento de
Coordenação Geral/Comunicação Social e conclui o certame licitatório, encaminhando o
processo à Presidência para homologação e adjudicação;
XII – Presidência: remete o processo ao Departamento de Controle Interno para
avaliação;
XIII – Controle Interno: emite parecer quanto à legalidade do procedimento e
encaminha o processo para Presidência;
XIV – Presidência: estando regular o procedimento, homologa e adjudica em favor da
empresa ganhadora do certame e encaminha o processo para o Departamento de
Contabilidade autorizando a emissão de Nota de Empenho;
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XV – Contabilidade: emite Nota de Empenho e encaminha o processo para a
Presidência a fim de que esta nota seja assinada pelo Ordenador de Despesa;
XVI – Presidência: assina Nota de Empenho encaminha processo para a Comissão
Permanente de Licitação para formalização do Contrato;
XVII – Comissão Permanente de Licitação: Formaliza o contrato e devolve a
Presidência para a assinatura;
XVIII – Presidência: designa servidor para fiscalizar o contrato, encaminha processo
para a Comissão Permanente de Licitação determinando a elaboração do Extrato do Contrato
e posterior envio ao Departamento de Comunicação Social para publicação;
XIX – Comunicação Social: remete a juntada da cópia da publicação do extrato para
a Comissão Permanente de Licitação;

XX - Comissão Permanente de Licitação: Remete o processo ao servidor
responsável pelo cumprimento das Deliberações do TCE-RJ 261 e 262;

XXI - Servidor responsável pelo cumprimento das Deliberações do TCE-RJ 261 e
262: remete o processo para a Comissão Permanente de Licitação;

XXII - Comissão Permanente de Licitação: remete o processo para a Presidência;
XXIII – Presidência: remete o processo para o Departamento de Coordenação Geral
para oficiar a empresa vencedora quanto ao inicio da execução contratual;

XXIV - Coordenação Geral: informa a Presidência quanto ao inicio da execução
contratual;
XXV – Presidência: remete o processo a Comissão Permanente de Licitação para
arquivamento provisório até o fim da execução contratual.
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Art. 25. Fica instituído o fluxograma da tramitação prevista no artigo anterior na forma
do Anexo II da presente Resolução.

CAPÍTULO III
DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

Art. 26 Os processos em que envolvam casos de inexigibilidade de licitação
obedecerão aos seguintes trâmites:
I – Administração Geral: solicita na Secretaria Administrativa abertura de processo
por intermédio de memorando endereçado a Presidência;
II – Secretaria: após protocolar solicitação, abre processo administrativo e
encaminha-o para a Presidência;
III – Presidência: encaminha para o Departamento de Coordenação Geral quando
entender necessária a contratação requerida pelo Departamento de Administração Geral;

IV - Coordenação Geral: faz o levantamento da estimativa da despesa e de preços de
mercado junto a no mínimo 3 (três) empresas, ao evidenciar a possibilidade de inexigibilidade
de licitação, faz juntadas das certidões e encaminha o processo para a Presidência;
V – Presidência: havendo a necessidade da contratação, solicita informação ao
Departamento de Contabilidade sobre existência de dotação orçamentária;
VI – Contabilidade: informa à Presidência a existência de dotação orçamentária;
VII – Presidência: remete o processo ao jurídico para elaboração de parecer;
VIII – Jurídico: emite parecer quanto à legalidade do procedimento;

IX - Presidência: formaliza Termo de Inexigibilidade e o remete para o Departamento
de Comunicação Social efetuar a publicação;
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X - Comunicação Social: remete o processo para Presidência com a devida
publicação do Termo de Inexigibilidade;

XI - Presidência: encaminha o processo para a contabilidade solicitando a emissão da
nota de empenho;
XII – Contabilidade: Emite e assina a nota de empenho e remete o processo para
assinatura da presidência;
XIII – Presidência: remete o processo ao Departamento de Controle Interno para
avaliação;
XIV – Controle Interno: emite parecer quanto à legalidade do procedimento e
encaminha o processo para Presidência;

XV - Presidência: assina a nota de empenho e remete o processo para o
Departamento de Coordenação Geral para oficiar a empresa vencedora quanto ao inicio da
execução contratual, se for o caso;

XVI - Coordenação Geral: informa a presidência quanto ao inicio da execução
contratual;
XVII – Presidência: remete o processo ao Departamento de Contabilidade para
arquivamento provisório até o fim da execução contratual.

Art. 27. Fica instituído o fluxograma da tramitação prevista no artigo anterior na forma
do Anexo III da presente Resolução.
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CAPÍTULO IV
DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM PAGAMENTO DE
PESSOAL

Art. 28 Os processos em que envolvam casos de pagamento de pessoal obedecerão aos
seguintes trâmites:
I – Departamento Pessoal: solicita na Secretaria Administrativa abertura de processo
por intermédio de memorando endereçado à Presidência;
II – Secretaria: após protocolar memorando, abre processo administrativo e
encaminha-o para Presidência;
III - Presidência: analisa o processo e o encaminha ao Departamento de
Contabilidade a fim de que seja emitida Nota de Liquidação Orçamentária ou Ordem de
Pagamento;
IV – Contabilidade: emite Nota de Liquidação Orçamentária e encaminha o processo
ao Departamento de Controle Interno para assinatura do mencionado documento;
V - Controle Interno: Após assinatura da Nota de Liquidação Orçamentária, remete o
processo para colher assinatura do Presidente;
VI - Presidência: assina a Nota de Liquidação Orçamentária e encaminha o processo
para o Departamento de Finanças e Tesouraria;

VII - Finanças e Tesouraria: emite cheque e devolve processo para Presidência;

VIII - Presidência: assina o cheque e remete processo para o Departamento de
Finanças e Tesouraria para efetuar o pagamento;

IX - Finanças e Tesouraria: remete o processo ao Departamento de Contabilidade
para arquivamento provisório.
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Art. 29. Fica instituído o fluxograma da tramitação prevista no artigo anterior na forma
do Anexo IV da presente Resolução.

CAPÍTULO V
DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM PAGAMENTO DE
DESPESAS ORIUNDAS DE LICITAÇÃO

Art. 30 Os processos em que envolvam casos de pagamento de despesas oriundas de
licitação obedecerão aos seguintes trâmites:
I – Administração Geral: solicita na Secretaria Administrativa abertura de processo
por intermédio de memorando endereçado a Presidência, anexo ao mesmo a respectiva nota
fiscal de compras ou serviços, bem como as certidões comprobatórias de regularidade fiscal e
FGTS;
II – Secretaria: após protocolar memorando, abre processo administrativo e
encaminha-o para Presidência;
III - Presidência: analisa o processo e o encaminha ao Departamento de Coordenação
Geral para apresentação de informações;
IV – Coordenação Geral: apresenta informações, e remete o processo para
Presidência;
V – Presidência: remete o processo para o Departamento de Contabilidade para
emissão de nota de liquidação orçamentária;
VI – Contabilidade: emite Nota de Liquidação Orçamentária e encaminha o processo
ao Departamento de Controle Interno para assinatura do mencionado documento;
VII - Controle Interno: solicita informações ao fiscal do contrato, assina Nota de
Liquidação Orçamentária, e remete o processo para colher assinatura do Presidente;
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VIII - Presidência: assina a Nota de Liquidação Orçamentária e encaminha o
processo para o Departamento de Finanças e Tesouraria;

IX - Finanças e Tesouraria: emite cheque e devolve processo para Presidência;

X - Presidência: assina o cheque e remete processo para o Departamento de Finanças
e Tesouraria para efetuar o pagamento;

XI - Finanças e Tesouraria: remete o processo o Departamento de Contabilidade
para arquivamento provisório.

Art. 31. Fica instituído o fluxograma da tramitação prevista no artigo anterior na forma
do Anexo V da presente Resolução.

CAPÍTULO VI
DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM PAGAMENTO DE
DESPESAS ORIUNDAS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Art. 32 Os processos em que envolvam pagamento de despesas oriundas de dispensa de
licitação obedecerão aos seguintes trâmites:
I – Administração Geral: solicita na Secretaria Administrativa abertura de processo
por intermédio de memorando endereçado a Presidência;
II – Secretaria: após protocolar memorando, abre processo administrativo e
encaminha-o para Presidência;
III - Presidência: analisa o processo e o encaminha ao Departamento de Coordenação
Geral para apresentação de informações e levantamento de orçamento;
IV – Coordenação Geral: apresenta informações, faz a juntada dos orçamentos, e
informa qual empresa apresentou o menor preço anexando certidões comprobatórias de
regularidade fiscal e do FGTS, e remete o processo para Presidência;
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V – Presidência: remete o processo para o Departamento Jurídico para emissão de
parecer;
VI – Jurídico: emite parecer e remete o processo a Presidência;
VII – Presidência: ratifica a dispensa de licitação solicitando a publicação, se for o
caso; e remete o processo para o Departamento de Contabilidade solicitando informações
quanto a disponibilidade de dotação orçamentária;
VIII – Presidência: havendo dotação orçamentária a Presidência autoriza a emissão
da nota de empenho e remete o processo para o Departamento de Contabilidade;
IX – Contabilidade: emite a nota de empenho, assina e remete o processo para a
Presidência;
X – Presidência: assina a nota de empenho e remete o processo para a administração
geral para acompanhar a execução contratual;
XI – Administração Geral: após a execução contratual e apresentação da nota fiscal,
remete o processo para o Departamento de Controle Interno;
XII – Controle Interno: após a avaliação remete o processo para o Departamento de
Contabilidade para emissão da ordem de pagamento;
VI – Contabilidade: emite ordem de pagamento, assina e remete ao Departamento de
Controle Interno para assinatura do mencionado documento;
VII - Controle Interno: Após assinatura da ordem de pagamento, remete o processo
para colher assinatura do Presidente;
VIII - Presidência: assina a ordem de pagamento e encaminha o processo para o
Departamento de Finanças e Tesouraria;

IX - Finanças e Tesouraria: emite cheque e devolve processo para Presidência;
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X - Presidência: assina o cheque e remete processo para o Departamento de Finanças
e Tesouraria para efetuar o pagamento. e remete o processo para a Contabilidade para
arquivamento provisório;

XI - Finanças e Tesouraria: remete o processo o Departamento de Contabilidade
para arquivamento provisório.

Art. 33. Fica instituído o fluxograma da tramitação prevista no artigo anterior na forma
do Anexo VI da presente Resolução.

CAPÍTULO VII
DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM TERMOS ADITIVOS
AOS CONTRATOS

Art. 34 Os processos em que envolvam termos aditivos aos contratos obedecerão aos
seguintes trâmites:
I – Administração Geral: solicita na Secretaria Administrativa abertura de processo
por intermédio de memorando endereçado a Presidência apresentado as razões para o
aditamento do contrato, bem como informações da Contratada;
II – Secretaria: após protocolar solicitação, abre processo administrativo e
encaminha-o para a Presidência;
III – Presidência: encaminha para o Departamento de Coordenação Geral para
apresentar informações e levantar orçamentos;

IV - Coordenação Geral: solicita informações ao fiscal do contrato, faz o
levantamento de orçamentos, estima a despesa, faz juntada do contrato e das certidões de
regularidade fiscal e FGTS, e encaminha o processo para a Presidência;
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V – Presidência: solicita informação do Departamento de Contabilidade sobre
existência de dotação orçamentária;
VI – Contabilidade: informa à Presidência a existência de dotação orçamentária;
VII – Presidência: remete o processo ao Departamento Jurídico para elaboração de
parecer;
VIII – Jurídico: emite parecer quanto à legalidade do procedimento;

IX - Presidência: remete o processo a Comissão Permanente de Licitação para
elaboração da minuta do termo de aditamento contratual;
X – Comissão Permanente de Licitação: Elabora a minuta e encaminha o processo
para o Departamento Jurídico;

XI - Jurídico: emite parecer, aprovando ou não, a minuta e encaminha à Comissão
Permanente de Licitação;
XII – Comissão Permanente de Licitação: encaminha o processo para Presidência;
XIII – Presidência: Autoriza o aditamento contratual e encaminha o processo para o
Departamento de Contabilidade emitir o empenho;
XIV – Contabilidade: Emite e assina a nota de empenho, e remete o processo para
assinatura da Presidência;
XV – Presidência: remete o processo ao Departamento de Controle Interno para
avaliação;
XVI – Controle Interno: emite parecer quanto à legalidade do procedimento e
encaminha o processo para Presidência;

77

XVII - Presidência: assina a nota de empenho e remete o processo para o
Departamento de Coordenação Geral oficiar a empresa vencedora quanto ao inicio da
execução contratual, se for o caso;
XVIII – Presidência: Assina o empenho e remete o processo para a Comissão
Permanente de Licitação formalizar o aditamento;

XIX - Comissão Permanente de Licitação: Formaliza o aditamento contratual e
remete o processo ao Departamento de Comunicação Social para publicação do Extrato;
XX – Comunicação Social: Adota os procedimentos necessários para a publicação, e
remete o processo a Comissão Permanente de Licitação fazendo juntada do jornal oficial com
a publicação do Extrato do Aditivo;

XXI - Comissão Permanente de Licitação: Remete o processo ao servidor
responsável pelo cumprimento das Deliberações do TCE-RJ 261 e 262;

XXII - Servidor responsável pelo cumprimento das Deliberações do TCE-RJ 261
e 262: Após o cumprimento das formalidades previstas nas Deliberações remete o processo
para a Comissão Permanente de Licitação;

XXIII - Comissão Permanente de Licitação: remete o processo para a Presidência;

XXIV - Presidência: remete o processo ao Departamento de Coordenação Geral para
oficiar a empresa vencedora quanto ao inicio da execução contratual;

XXV - Coordenação Geral: informa a contratada quanto ao inicio da execução
contratual e remete o processo para a Presidência;
XXVI – Presidência: remete o processo ao Departamento de Contabilidade para
arquivamento provisório até o fim da execução contratual.
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Art. 35. Fica instituído o fluxograma da tramitação prevista no artigo anterior na forma
do Anexo VII da presente Resolução.

Art. 36. Fica revogada a Resolução nº. 02, de 13 de março de 2009.

Art. 37. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, _______ de _______ de 20____.
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ANEXO I
(MODELOS)

I - TERMO DE APENSAMENTO
II - TERMO DE DESAPENSAMENTO
III - TERMO DE JUNTADA
IV - TERMO DE DESENTRANHAMENTO
V - TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
VI - TERMO DE ARQUIVAMENTO
VII - TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
VIII - TERMO DE DESARQUIVAMENTO
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I - TERMO DE APENSAMENTO

Aos xx dias do mês de xxxxx do ano 20xx, neste órgão, faço o apensamento a estes autos do
Processo de nº xxxxxxx/xxxx, em cumprimento ao despacho de fls. Xxx.

Assinatura, nome completo e matricula.

II - TERMO DE DESAPENSAMENTO

Aos xx dias do mês de xxxxx do ano 20xx, neste órgão, desapenso destes autos o Processo de
nº xxxxxxxx/xxxx, em cumprimento ao despacho de fl. Xxxx.

Assinatura, nome completo e matrícula.

III - TERMO DE JUNTADA

Aos xxxx dias do mês de xxxxx do ano 20xx, neste órgão, procedi a juntada a este Processo
dos documentos xxxxx de fls. xxxxx (indicar a quantidade de folhas), devidamente rubricados
e numerados.

Assinatura, nome completo e matrícula.

IV - TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Aos xxxx mês xxxxxx do ano 20xx, neste órgão, em atenção ao despacho de fl. xxxx
desentranhei deste Processo as folhas (nominar o documento). Certifico, ainda que (indicar a
destinação).

Assinatura, nome completo e matricula.
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V - TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos xxxx dias do mês de xxxxx do ano de 20xx, neste órgão, faço o encerramento deste
volume do processo nº xxxxx/xxxx, numerado de fls. xxx/xxx, incluindo este Termo de
Encerramento.

Assinatura, nome completo e matrícula.

VI - TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos xxxx dias do mês de xxxxx do ano de 20xx, neste órgão, faço a abertura do xxxx volume
do processo nº xxxxx/xxxx, iniciando-se com às fls. xxxx.

Assinatura, nome completo e matrícula

VII - TERMO DE ARQUIVAMENTO

Aos xxxx dias do mês de xxxxx do ano de 20xx, em atendimento ao despacho de. fls. xxxx,
arquivei o processo no arquivo xxxx, caixa xxxx, código xxxx, contendo xxxx volumes com
xxxx folhas.

Assinatura, nome completo e matrícula.

VIII - TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Aos xxxx dias do mês de xxxxx do ano de 20xx, em atendimento ao despacho de. fls. xxxx,
desarquivei esse processo do arquivo xxxx, caixa xxxx, código xxxx, contendo xxx volumes
com xxxx folhas e xxxx apensos.

Assinatura, nome completo e matrícula.
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ANEXO II
FLUXOGRAMA DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

ANEXO III
FLUXOGRAMA DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
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ANEXO IV
FLUXOGRAMA DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM
PAGAMENTO DE PESSOAL

ANEXO V
FLUXOGRAMA DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM
PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE LICITAÇÃO
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ANEXO VI
FLUXOGRAMA DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM
PAGAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ANEXO VII
FLUXOGRAMA DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM TERMOS
ADITIVOS AOS CONTRATOS
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