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Definições/Fases da Gestão de Documentos 

 

 

• Gestão de documentos: é o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, 
avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e 
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento 
para guarda permanente. (Lei nº 8.159/91, Art. 3º). 

 

 

 

 



Definições/Fases da Gestão de Documentos 

• Fases (P.U.D.): 

 

 

– Produção: 

• Ato de elaborar documentos em razão das 
atividades específicas de um órgão ou setor; 

• Otimizar a criação = diminuir volume. 

 

 

 

 



Definições/Fases da Gestão de Documentos 

• Fases (P.U.D.): 

 

– Utilização: 

• Fluxo percorrido pelos documentos necessário ao 
cumprimento de sua função administrativa; 

• Atividades de protocolo, classificação, organização e 
elaboração de instrumentos de recuperação da 
informação; 

• Gestão de arquivos correntes e intermediários e a 
implantação de sistemas de arquivo e de 
recuperação da informação. 

 

 

 

 



Definições/Fases da Gestão de Documentos 

• Fases (P.U.D.): 

 

– Destinação: 

• Envolve a atividade de análise, seleção e fixação de 
prazos de guarda dos documentos, ou seja, implica 
em decidir quais os documentos a serem eliminados 
e quais serão preservados permanentemente. 

 

 

 

 



Definições/Fases da Gestão de Documentos 

• Gestão de Arquivos Correntes: 

 

– Aproveitar ao máximo as informações para tomada de 
decisões necessárias ao desenvolvimento das 
atividades de rotina de uma instituição; 

– PROTOCOLO = Conjunto de operações que visa  o 
controle dos documentos que ainda tramitam pelo 
órgão de modo a assegurar a imediata localização e 
recuperação dos mesmos, garantindo o acesso à 
informação = rotina de recebimento e classificação e + 
expedição. 

 

 

 

 



Definições/Fases da Gestão de Documentos 

• Gestão de Arquivos Correntes: 

 

– ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORRENTES: 
inspeção; análise; ordenação; arquivamento; 
empréstimo e consulta; 

– MÉTODOS DE ARQUIVAMENTO: básicos e 
padronizados; 

 

 

 

 



Definições/Fases da Gestão de Documentos 

• Gestão de Arquivos Intermediários: 

 

– Por questões legais e administrativas alguns 
documentos devem ser transferidos aos arquivos 
intermediários, sendo conservados por um período 
mais longo.  

– A alternativa é a adoção de depósitos temporários que 
diminuem os custos públicos com a guarda de 
documentos intermediários, racionalizam espaço físico, 
equipamentos e a recuperação da informação.  

 

 

 

 



Definições/Fases da Gestão de Documentos 

• Gestão de Arquivos Intermediários: 

 

• ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

– Consultas; 

– Aplicação de ttd pela seleção para eliminação e 
recolhimento; 

– Coordenação de recolhimento de documentos; 

 

 

 

 



Definições/Fases da Gestão de Documentos 

• Gestão de Arquivos Intermediários: 

 

• PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

– Os documentos só devem ser transferidos após 
reconhecimento de seu conteúdo, prazo de guarda e 
data de eliminação ou recolhimentos; 

– Conservar a organização interna dos documentos 
atribuida no arquivo corrente (=principio da ordem 
original); 

– A eliminação só é efetuada mediante procedimentos 
específicos; 

 

 

 

 



Definições/Fases da Gestão de Documentos 

• Gestão de Arquivos Intermediários: 

 

• VANTAGENS 

– Economia de espaço, pessoal, equipamento e tempo;  

– Maior e melhor colaboração entre arquivistas e 
administradores;  

– Racionalização da guarda e preservação dos acervos 
documentais;  

– Resposta Rápida e imediata às questões da 
administração;  
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