
 

 

12) ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ARQUIVOS 

A organização e a administração de acervos arquivísticos demandam intenso esforço 

intelectual e físico por parte dos gestores e colaboradores que atuarão, diretamente, na execução 

das atividades. O plano ideal defende que haja forte trabalho de sensibilização e estimulação dos 

funcionários da instituição em todos os níveis da cadeia hierárquica, dessa forma todos poderão 

contribuir e se sentirão responsáveis pelo alcance das metas propostas.  

A organização e administração de arquivos são divididas nas seguintes fases:  

1. Levantamento de dados; 

2. Análise dos dados coletados; 

3. Planejamento; e 

4. Implantação e acompanhamento. 

Levantamento de dados 

O levantamento dos dados permite aos responsáveis pela gestão 

documental do órgão ter conhecimento mais detalhado sobre a instituição 

(estrutura e alterações, objetivos e funcionamento). Por meio desse conhecimento 

prévio é possível compreender e avaliar o real significado da documentação 

institucional produzida. 

A tabela seguinte apresenta as informações que precisarão ser levantadas na instituição: 

normas, documentação, pessoal, equipamentos, situação física do acervo e meios de comunicação. 



 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS NO ÂMBITO DAS INSTITUIÇÕES 

NORMAS DOCUMENTAÇÃO PESSOAL EQUIPAMENTOS 
SITUAÇÃO FÍSICA DO 

ACERVO 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

DO ACERVO 

Estatutos 
Gênero (escritos ou textuais, audiovisuais, 

cartográficos, iconográficos, informáticos, etc) 
Número de pessoas Quantidade Extensão da área ocupada Telefones 

Regimentos 
Espécies (cartas, faturas, relatórios, projetos, 

questionários, etc) 
Qualificação Modelos Condições de iluminação Fax 

Regulamentos Modelos Salários Estado de conservação Umidade  

Normas Formulários Escolaridade  
Estado de conservação das 

instalações 
 

Organogramas Arranjo Formação profissional  Proteção contra incêndio  

Documentos 

constitutivos 
Classificação     

 Existência de registros e protocolos     

 Média de arquivamentos/dia     

 Controle de empréstimo     

 
Processos adotados para conservação e 

restauração de documentos 
    

 Existência de normas de arquivo     

 Manuais     

 Códigos de classificação     



 

 

Análise dos dados coletados 

Após a coleta dos dados apresentados na tabela de levantamento, 

os responsáveis pela gestão documental na instituição estarão plenamente 

habilitados a analisar a situação do arquivo e proceder à realização de um 

diagnóstico arquivístico detalhado. O resultado apresentado no diagnóstico 

possibilitará a formulação e proposição de medidas e ações a serem adotadas no sistema que está 

sendo planejado.  

De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 24): 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

ANÁLISE DE: OBJETIVOS: 

1. Quantidade  Implantar sistemas 

 Estabelecer transferências 

 Estabelecer recolhimentos 

 Realizar microfilmagem 

 Efetivar programas de 

conservação e restauração, etc. 

2. Localização 

3. Estado físico 

4. Condições de armazenamento 

5. Grau de crescimento 

6. Frequência de consulta, etc. 

 

Planejamento 

Fase posterior à coleta e análise dos dados. É absolutamente 

indispensável para que o arquivo tenha condições de cumprir sua finalidade 

e função institucionais. Alguns elementos são imprescindíveis no momento 

da elaboração de um plano arquivístico, a saber: 

 

Diagnóstico: é a análise de informações básicas (quantidade, localização, estado 

físico, condições de armazenamento, grau de crescimento, frequência de consulta e 

outras) sobre os arquivos, a fim de implantar sistemas e estabelecer programas de 

transferência, recolhimento, microfilmagem, conservação e demais atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento especial: Documento em linguagem não-textual, em suporte não 
convencional, ou, no caso de papel, em formato e dimensões excepcionais, que exige 
procedimentos específicos para seu processamento técnico, guarda e preservação, e 
cujo acesso depende, na maioria das vezes, de intermediação tecnológica. 



 

 

 

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. Essa decisão estratégica diminui a 

possibilidade de conflitos nas relações humanas e nas comunicações institucionais. 

Centralização ou descentralização dos serviços de arquivo 

Primeiramente, deve-se ressaltar que a opção por centralizar ou descentralizar os 

serviços de arquivo é sempre focada na idade corrente, tendo em vista que nas fases intermediária e 

permanente os arquivos serão sempre centralizados, não havendo possibilidade de descentralização 

nessas fases do ciclo vital.  

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. Frequentemente, designa-se como protocolo e arquivo, 

comunicações e arquivo, ou outra denominação similar. 

PLANEJAMENTO 

(é preciso definir) 

A posição do arquivo na estrutura da instituição 

A centralização ou descentralização dos serviços 
de arquivo 

A escolha dos métodos de arquivamento 
adequados 

O estabelecimento de normas de funcionamento 

Os recursos humanos 

As instalações e os equipamentos adequados 

A constituição de arquivos intermediário e 
permanente 

Os recursos financeiros necessários 



 

 

 

 

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. 

A descentralização dos arquivos correntes obedece basicamente a dois critérios: 

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

arquivos:  

Neste sistema, todo o controle da documentação é feito pelo órgão central de 

comunicações, e os arquivos são localizados junto aos órgãos responsáveis pela execução de 

programas especiais ou funções específicas, ou ainda junto às unidades administrativas localizadas 

em áreas fisicamente distantes dos órgãos a que estão subordinadas. Esses arquivos descentralizados 

são denominados núcleos de arquivo ou arquivos setoriais. 

 

ARQUIVO 
CENTRAL e 

PROTOCOLO 

Secretaria de 
Documentação 

Secretaria de Segurança 

Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde 

Secretaria de Gestão 
de Pessoas 

Secretaria de 
Adminsistração 

Financerira 

Secretaria de Tecnologia 
da Informação 

Secretaria de 
Comunicação Social Secrataria de Controle 

Interno 



 

 

 

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

Esse sistema consiste em descentralizar não somente os arquivos, como as demais 

atividades de controle já mencionadas anteriormente. Neste modelo os arquivos setoriais 

encarregar-se-ão, além do arquivamento propriamente dito, do registro, classificação, tramitação 

dos documentos etc. 

 
 

PROTOCOLO 
CENTRALIZADO 

Secretaria de Gestão de 
Pessoas 

___________________   

ARQUIVO SETORIAL 

Secretaria de Adminsistração 
Financerira 

_______________________ 

ARQUIVO SETORIAL 

Secretaria de Tecnologia da 
Informação 

_____________________ 

ARQUIVO SETORIAL 

Secretaria de Comunicação 
Social 

______________________ 

ARQUIVO SETORIAL 

Secrataria de Controle 
Interno 

____________________ 

ARQUIVO SETORIAL 

Secretaria de 
Documentação 

____________________ 

ARQUIVO SETORIAL 

Secretaria de Segurança 
____________________ 

ARQUIVO SETORIAL 

Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde 

_____________________   

ARQUIVO SETORIAL 

PROTOCOLO 

Secretaria de Gestão de 
Pessoas 

___________________   

ARQUIVO SETORIAL e 
PROTOCOLO 

Secretaria de Adminsistração 
Financerira 

_______________________ 

ARQUIVO SETORIAL e 
PROTOCOLO 

Secretaria de Tecnologia da 
Informação 

_______________________ 

ARQUIVO SETORIAL e 
PROTOCOLO 

Secretaria de Comunicação 
Social 

______________________ 

ARQUIVO SETORIAL e 
PROTOCOLO 

Secrataria de Controle 
Interno 

_______________________ 

ARQUIVO SETORIAL e 
PROTOCOLO 

Secretaria de 
Documentação 

_____________________ 

ARQUIVO SETORIAL e 
PROTOCOLO 

Secretaria de Segurança 
____________________ 

ARQUIVO SETORIAL e 
PROTOCOLO 

Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde 

_____________________   

ARQUIVO SETORIAL e 
PROTOCOLO 



 

 

Os sistemas descentralizados requerem o apoio de uma coordenação central 

tecnicamente planejada, que exercerá funções de normatização, orientação e controle. Essa 

sistemática permitirá aos arquivos setoriais alcançarem seus objetivos com rapidez, segurança e 

eficiência. 

 

 

Escolha dos métodos de arquivamento adequados 

Surge a pergunta: qual é o melhor método de arquivamento para determinada 

instituição? Essa é uma pergunta que as etapas de levantamento e a de análise dos dados ajudarão a 

responder com propriedade. Contudo, pode-se afirmar que não há um método único e universal 

para a organização da documentação de todas as instituições. A definição do método (principal e 

auxiliar) a ser utilizado dependerá das necessidades de informações e das atividades desempenhadas 

em cada organização.  

Para que se consiga eficiência no processo de busca e recuperação dos documentos de 

arquivo, pode-se fazer a combinação de métodos diferentes. Por exemplo: 

 

ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO CENTRAL 

Prestar assistência técnica aos arquivos setoriais. 

Estabelecer e fazer cumprir normas gerais de trabalho, de forma a 

manter a unidade de operação e eficiência do serviço dos arquivos 

setoriais. 

Treinar pessoal especializado para que seja encarregado dos arquivos. 

Promover reuniões com esse pessoal a fim de exame, debate e 

instruções sobre assunto de interesse do sistema de arquivos. 



 

 

 

 

Estabelecimento de normas de funcionamento 

Os arquivos e o serviço de protocolo (centralizados ou 

descentralizados) precisam funcionar de formar harmônica, contínua e eficiente. 

Para isso acontecer, é inevitável a elaboração de normas básicas de 

funcionamento. Tais normas farão parte do Manual de Arquivo da instituição, que 

tem por objetivo:  

1) oferecer informações básicas e práticas sobre a organização de arquivos; e  

2) facilitar o trabalho daqueles que atuam com questões relacionadas à organização e 

gestão de documentos arquivísticos.  

Esse importante instrumento contém um conjunto de conceitos e normas que auxiliam 

no estabelecimento de critérios técnicos dentro de padrões específicos, o que facilita o acesso e o 

uso da documentação e contribui para a preservação dos documentos produzidos e recebidos. 

Recursos humanos 

Para o cumprimento de suas atribuições institucionais, os responsáveis pela gestão de 

documentos arquivísticos devem contar com pessoal treinado e capacitado para a execução das 

atividades. 

Algumas características indispensáveis ao bom desempenho das funções por parte do 

profissional de arquivo precisam de destaque: 

 



 

 

ATRIBUTOS DOS 

PROFISSIONAIS 

DE ARQUIVO 

 

Habilidade em lidar com o público 

Espírito metódico 

Discernimento 

Paciência 

Imaginação 

Atenção 

Poder de análise e de crítica 

Poder de síntese 

Honestidade 

Espírito de equipe 

Entusiasmo pelo trabalho 

 

Escolha das instalações e equipamentos 

A escolha do local adequado para a instalação do arquivo é de 

extrema importância para a organização e manutenção do acervo. Alguns 

aspectos devem ser observados de forma bastante criteriosa: iluminação, 

limpeza, índice de umidade, temperatura, capacidade de ampliação futura. 

O Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, por meio da publicação “Recomendações para 

Construção de Arquivos” destaca um conjunto de informações a serem observadas quanto a esses 

aspectos: 

ILUMINAÇÃO 

Os níveis de luminosidade devem ser sempre controlados. 

 

Nas salas de leitura e de trabalho deve ser utilizada a luz natural e 

artificial. 
  



 

 

Em áreas muito ensolaradas são necessárias persianas ou outros 

recursos para reduzir a entrada da luz solar. Recomenda-se, 

especialmente, o uso de filtros contra a radiação ultravioleta invisível. 
 

O sistema de iluminação setorizada e controlada, que desliga a fonte 

de luz artificial após um período pré-determinado, reduz o tempo de 

exposição dos documentos às radiações. Não é permitido o uso de 

lâmpadas de mercúrio ou sódio, devido à sua intensa emissão de 

radiação ultravioleta. 

 

No caso da iluminação artificial podem ser instalados sistemas de 

iluminação incandescente ou fluorescente. A radiação UV emitida 

pelas lâmpadas fluorescentes pode ser diminuída por meio do uso de 

filtros ou absorventes de radiação.    

 

LIMPEZA DO ARQUIVO 

Feita com pano úmido ou aspirador de pó. 

        

É importante cuidar da limpeza dos depósitos, para se evitar a 

proliferação de micro-organismos e insetos. 

 

Os revestimentos internos devem ser de cores claras, por sua 

capacidade de facilitar a limpeza e conservação. 

 

 

UMIDADE E TEMPERATURA 

As condições adequadas de temperatura e de umidade relativa do ar são elementos vitais para 

prolongar a sobrevivência dos registros. 

Se os níveis de umidade relativa (UR) são muito baixos, aumenta-se o risco de quebra das fibras e 



 

 

esfarelamento dos materiais orgânicos fibrosos. Se os níveis de UR são altos crescem micro-

organismos e ocorrem reações químicas danosas. 

A faixa segura de umidade relativa é entre 45% e 55%, com variação diária de +/- 5%. A temperatura 

ideal para documentos é 20º C, com variação diária de +/- 1º C. 

A estabilidade da temperatura e da UR é, especialmente, importante e as mudanças bruscas ou 

constantes são muito danosas. No caso de não existir a possibilidade de se instalar um sistema de 

climatização, a instalação de umidificadores, desumidificadores, exaustores e ventiladores pode 

surtir bons resultados. 

O sistema de climatização deve ser independente para as áreas de depósitos, pois devem atender 

às necessidades de preservação dos documentos ali armazenados e manter condições estáveis, 

exigindo que os equipamentos funcionem sem interrupção. 

Nas áreas de trabalho e nas destinadas ao público, onde os parâmetros devem respeitar as 

condições de conforto humano, os equipamentos podem ser desligados quando não há 

funcionamento das atividades rotineiras e de atendimento ao público. Isso significa uma 

considerável redução de custos. 

O sistema de ar condicionado ideal é aquele que controla a temperatura, a umidade e ainda filtra os 

agentes poluentes, antes de insuflar o ar no ambiente interno. Ele deve ficar em funcionamento 

durante as 24 horas do dia. 

Os depósitos para fotografias, filmes, discos, registros eletrônicos, fitas de áudio e videomagnéticas 

devem ter os equipamentos para climatização decididos caso a caso, com a orientação de 

especialistas. 

 

AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO 

Cada depósito deve ter uma área máxima de 200 m². 

É, também, importante prever o crescimento do acervo e a necessidade futura, dentro de um prazo 

médio de cinquenta anos, de ampliação das áreas de depósito. 

Além dos elementos apontados, os gestores da documentação arquivística devem 

observar se o material de consumo possui qualidade arquivística, se possuem o efeito de reduzir o 

impacto danificador dos ambientes ou do manuseio inadequado.  

Quanto à aquisição do material permanente para o arquivo, além do tipo e do tamanho 

da documentação, os gestores devem levar em consideração alguns apontamentos essenciais: 



 

 

1- Economia de espaço (aproveitamento máximo do móvel e mínimo da dependência); 

2- Conveniência do serviço (arrumação racional); 

3- Capacidade de expansão (previsão de atendimento a novas necessidades); 

4- Distinção (condições estéticas); 

5- Resistência (conservação). 

Recursos financeiros 

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 

Considerando todos os elementos já trabalhados no levantamento, análise e 

planejamento, os responsáveis pela gestão dos documentos arquivísticos estarão aptos a elaborar o 

projeto de constituição do arquivo.  

A elaboração do projeto possui três momentos distintos e complementares: 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA PARTE: Síntese da situação real encontrada. 

SEGUNDA PARTE: Análise e diagnóstico da situação 

TERCEIRA PARTE: Plano arquivístico, propriamente dito, contendo 

as prescrições, recomendações e procedimentos a serem adotados, 

estabelecendo, inclusive, as prioridades para a implantação. 



 

 

Implantação e acompanhamento 

Todo projeto que ocasiona grande impacto nas rotinas de trabalho provoca uma natural 

resistência por parte dos colaboradores, que já estão acostumados com o desenvolvimento das suas 

atividades. 

Por isso, é aconselhável que antes da implantação de um projeto de arquivo, sejam 

realizadas campanhas de sensibilização, com o intuito de esclarecer a importância dos novos 

procedimentos para o desenvolvimento institucional e treinamento do pessoal nas novas rotinas. 

Após a implantação e testes dos novos procedimentos, os 

responsáveis pela gestão documental devem elaborar o MANUAL DO ARQUIVO. 

Esse instrumento é de extrema importância para o funcionamento eficiente, 

uniforme e contínuo do arquivo. 

Os manuais de arquivo devem conter, em linhas gerais, pelo menos os seguintes 

elementos: 

 

 

 

 

 

 

MANUAIS 

DEVEM CONTER: 

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 respectivos códigos e 

índices; e 

Tabela de temporalidade de documentos, que, pela sua amplitude, 

poderá ser apresentada em separado. 

Os arquivos possuem atividades dinâmicas, logo, o manual de arquivo deverá ser 

revisto e atualizado periodicamente, com o intuito de atender à evolução das 

instituições. 


