
Organização e
administração dos

arquivos

Levantamento

Normas

Estatutos

Regimentos

Regulamentos

Organogramas

Documentos constitutivos

Normas em geral

Documentação

Gêneros

Espécies

Modelos

Formulários

Classificação / Arranjo

Existência de registros e protocolos

Média de arquivamento

Controle de empréstimo

Processos adotados para conservação e
restauração de documentos

Existência de normas de arquivos

Manuais

Pessoal

Número de pessoas disponíveis

Qualificação

Salários

Escolaridade

Formação profissional

Equipamentos

Quantidade

Modelos

Estado de conservação

Situação física do acervo

Extensão da área ocupada

Condições de iluminação

Umidade / temperatura

Estado de conservação das instalações

Proteção contra incêndio

Meios de comunicação
Telefone

Fax

Análise Diagnóstico detalhado

Quantidade

Localização

Estado físico do acervo

Condições de armazenamento

Grau de crescimento

Frequência de consulta

Planejamento

Posição do arquivo na estrutura da instituição
O arquivo de uma instituição atende a setores e funcionários de diferentes níveis de  autoridade, por isso deve se situar na posição hierárquica mais elevada possível, de
forma a  subordinar-se a um órgão hierarquicamente superior.

A centralização ou descentralização dos
serviços de arquivo

Centralização
Sistema centralizado de arquivos correntes representa, além da reunião da  documentação em um único local, a concentração de todas as atividades de controle –
recebimento,  registro, distribuição, movimentação e expedição – de documentos de uso corrente em um único  órgão da estrutura organizacional.

Descentralização

A descentralização representa a instalação de arquivos em cada
departamento de  determinada instituição, onde são reunidos todos os
documentos do departamento, incluindo os  produzidos pelas divisões e
seções que o compõem.

Centralização das atividades de controle (protocolo) e descentralização dos  arquivos

Descentralização das atividades de controle (protocolo) e dos arquivos.

Escolha dos métodos de arquivamento adequados

Estabelecimento de normas de funcionamento
Oferecer informações básicas e práticas sobre a organização de arquivos

Facilitar o trabalho daqueles que atuam com questões relacionadas à organização e  gestão de documentos arquivísticos

Recursos humanos

Habilidade em lidar com o público

Espírito metódico

Discernimento

Paciência

Imaginação

Atenção

Poder de análise e de crítica

Poder de síntese

Espírito de equipe

Entusiasmo pelo trabalho

Instalações

Iluminação

Limpeza

Temperatura

Umidade

Capacidade de ampliação futura

Constituição de arquivo intermediário e permanente

Recursos financeiros necessários
A etapa de planejamento deve levar em consideração os recursos financeiros que serão  disponibilizados para a instalação e manutenção do arquivo. Organizar e
disponibilizar acervos  arquivísticos representa um gasto elevado. Sendo assim, cabe à equipe de gestão documental um  intenso trabalho de conscientização da cúpula da
organização.

Elaboração do projeto

Síntese da situação real encontrada

Análise e diagnóstico da situação

Plano arquivístico propriamente dito, contendo as prescrições, recomendações e procedimentos a serem adotados, estabelecendo, inclusive as prioridades para a implantação.

Implantação / Acompanhamento

Sensibilização Esclarecer a importância dos novos  procedimentos para o desenvolvimento institucional e treinamento do pessoal nas novas rotinas.

Elaboração dos manuais

Apresentação, objetivos e abrangência do manual

Informações sobre os arquivos da instituição; suas finalidades e  responsabilidades; sua interação e subordinação

Organogramas e fluxogramas

Conceitos gerais de arquivo, definição das operações de arquivamento;  terminologias

Detalhamento das rotinas, modelos de carimbos e formulários utilizados;  plano de classificação de documentos com seus respctivos códigos e  índices

Tabela de temporalidade de documentos, que, pela sua amplitude,  poderá ser apresentada em separado
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