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PODER    EXECUTIVO

DECRETO Nº 32.606,  DE  25 DE JANEIRO DE 2017.

Regulamenta a Lei nº 10.487, de 14 de
julho de 2016, que dispõe sobre a Polí-
tica de Arquivos Públicos e Privados
do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da
Constituição Estadual, e

Considerando que é dever do Poder Público promover a gestão
dos documentos de arquivo, bem como assegurar o acesso às informações
neles contidas, de acordo com o § 2º do art. 216 da Constituição Federal e
com o art. 1º da Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

Considerando que ao Estado cabe a definição dos critérios de
organização e vinculação dos arquivos estaduais, bem como a gestão e
o acesso aos documentos de arquivo, de acordo com o art. 21 da
Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

Considerando que os documentos arquivísticos gerados pela
atuação do Governo do Estado do Maranhão constituem parte inte-
grante de seu patrimônio arquivístico, um bem público cuja integridade
cabe ao Estado assegurar;

Considerando que as atividades de administração de documen-
tos arquivísticos compõem-se de diversas fases que devem ser desen-
volvidas de modo harmônico e integrado, respeitando-se as especiali-
dades de cada órgão gerador de documentos;

Considerando a Lei nº 10.487, de 14 de julho de 2016, que
dispõe sobre a Política de Arquivos Públicos e Privados do Estado
do Maranhão e institui o Sistema de Arquivos do Estado do
Maranhão - SAEMA, como órgão responsável pelo desenvolvimento
de ações visando assegurar a proteção e a preservação do patrimônio
arquivístico público no Estado do Maranhão;

Considerando que ao Arquivo Público do Estado do Maranhão -
 APEM compete formular a política estadual de arquivos e implementar
a gestão de documentos arquivísticos da administração pública estadual,
além de outras competências definidas nos arts.10, 11 e 23
da Lei nº 10.487, de 14 de julho de 2016,

DECRETA

CAPÍTULO I
DO SISTEMA DE ARQUIVOS DO ESTADO DO

MARANHÃO - SAEMA

Art. 1º  O Sistema de Arquivos do Estado do Maranhão -
 SAEMA, instituído pela Lei nº 10.487, de 14 de julho de 2016, fica
regulamentado nos termos deste Decreto.

Art. 2º  Para os fins deste Decreto, consideram-se integran-
tes do patrimônio arquivístico público todos os documentos, de
qualquer tipo e natureza, gerados e acumulados no decurso das
atividades de cada órgão da administração do Estado do Maranhão,
que se distribuem em:

I - arquivo corrente, constituído pelo conjunto de documentos
em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de
consultas frequentes;

II - arquivo intermediário, constituído pelo conjunto de docu-
mentos procedentes de arquivos correntes e que aguardam destinação
final em depósitos de armazenagem temporária;

III - arquivo permanente, constituído pelo conjunto de
documentos que assumem valor cultural, de preservação da me-
mória do Estado, de testemunho, extrapolando a finalidade espe-
cífica de sua criação e aos que devem ser assegurados a preservação
e o acesso público.

Seção I
Da Estrutura do SAEMA

Art. 3º  A estrutura do SAEMA é composta por:

I - Órgão Central: Arquivo Público do Estado do Maranhão -
 APEM, da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo - SECTUR;

II - Órgão Intermediário: Arquivo Central da Secretaria de Es-
tado da Gestão e Previdência - SEGEP;

III - Órgãos Setoriais: unidades responsáveis pela gestão de do-
cumentos de arquivos nas secretarias estaduais e órgãos equivalentes.

Parágrafo único.  Os órgãos setoriais são constituídos pe-
las unidades técnico-administrativas incumbidas das atividades de
protocolo, arquivo corrente e intermediário (arquivo central)nos
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do
Estado do Maranhão.
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Art. 4º  Poderão também integrar o SAEMA, mediante cele-

bração de termos de cooperação técnica com o Governo do Estado, por
intermédio da SECTUR, observada a legislação pertinente:

I - órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário estaduais;

II – o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão;

III - o Ministério Público do Estado do Maranhão;

IV - a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;

Seção II
Das atribuições dos Órgãos do SAEMA

Subseção I
Do Órgão Central

Art. 5º  Ao APEM são estabelecidas as seguintes atribuições:

I - gerir o SAEMA;

II - estabelecer a articulação com os órgãos integrantes do
SAEMA e com unidades afins;

III - estabelecer diretrizes e normas básicas, visando ao funci-
onamento harmônico e integrado do SAEMA;

IV - elaborar e divulgar princípios, diretrizes, normas e méto-
dos que orientemsobre organização e funcionamento das atividades de
arquivo e protocolo;

V - orientar a elaboração dos planos de classificação, das tabe-
las de temporalidade e destinação de documentos;

VI - controlar o encaminhamento obrigatório aos arquivos com-
petentes dos documentos acumulados nas unidades responsáveis pela
guarda dos arquivos intermediários e correntes;

VII - prestar orientação técnica aos órgãos integrantes do
SAEMA e às unidades responsáveis pela guarda de documentos
arquivísticos;

VIII - assistir as autoridades dos órgãos e entidades da admi-
nistração pública estadual direta e indireta nos assuntos relacionados
com o SAEMA;

IX - manter cadastro atualizado das unidades responsáveis pela
guarda de documentos arquivísticos;

X - produzir textos de interesse para o SAEMA;

XI - elaborar programas de divulgação do SAEMA e dos acer-
vos à disposição do público;

XII - promover a realização de cursos para o desenvolvimento
dos recursos humanos do SAEMA.

Subseção II
Do Órgão Intermediário

Art. 6º  Ao Arquivo Central da Secretaria de Estado da Gestão
e Previdência - SEGEP são estabelecidas as seguintes atribuições:

I - orientar e garantir a homogeneização de normas e técnicas
adotadas na organização dos documentos públicos estaduais;

II - receber a documentação proveniente de órgãos extintos, relati-
va a pessoal da administração pública estadual direta e indireta, através da
relação de remessa, para garantir o cumprimento de prazos prescricionais,
de acordo com a tabela de temporalidade;

III - avaliar a documentação relativa às atividades-meio e ativi-
dades-fim procedente de órgãos e entidades da administração pública esta-
dual, direta e indireta, extintos sem deixar sucedâneos, descrevendo-a
em documento competente e indicando a destinação;

IV - manter organizado o acervo arquivístico sob sua responsabi-
lidade, colocando-o à disposição da entidade produtora e do interessado,
sobautorização do órgão de origem;

V - controlar empréstimos e devolução, responsabilizando-se
pela integridade do acervo que custodia;

VI - participar do processo de avaliação dos documentos, sob
sua guarda, responsabilizando-se pelo cumprimento da tabela de
temporalidade de documentos;

VII - proceder à eliminação dos documentos, nos prazos pre-
vistos nas tabelas de temporalidade, incumbindo-se da elaboração de
instrumentos de registro e controle equivalentes;

VIII - representar por amostragem os documentos elimináveis,
seguindo critérios indicados nas Tabelas de Temporalidade;

IX - inventariar a documentação de caráter permanente, antes
do recolhimento ao APEM;

X - enviar ao APEM, mediante relações de remessa, de acordo
com calendário estabelecido, os documentos resultantes da amostragem,
bem como aqueles de valor probatório, informativo e cultural, considerados
de guarda permanente no processo de avaliação;

XI - fornecer aos órgãos da administração pública as informações
solicitadas;

XII - participar, com o órgão gestor, da formulação das diretrizes
e metas do SAEMA.

Subseção III
Dos Órgãos Setoriais

Art. 7º  Aos Órgãos Setoriais do SAEMA são estabelecidas as
seguintes atribuições:

I - implantar, coordenar e controlar as atividades de gestão de
documentos de arquivo, em seu âmbito de atuação e de seus seccionais,
em conformidade com as normas aprovadas pelo APEM;

II - implementar e acompanhar rotinas de trabalho desenvolvi-
das em seu âmbito de atuação e de suas seccionais, relativamente à
padronização dos procedimentos técnicos referentes às atividades de
recepção, produção, classificação, registro, tramitação, arquivamento,
empréstimo, consulta, expedição, avaliação, eliminação, transferência,
preservação e recolhimento de documentos, visando o acesso aos
documentos e às informações neles contidas;

III - participar do processo de elaboração, acompanhamento e
atualização do plano de classificação de documentos de arquivo, com
base nas funções e atividades desempenhadas pelo órgão ou entidade,
e da tabela de temporalidade e destinação de documentos relativos às
atividades-meio, conforme orientações emanadas do órgão central;
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IV - participar do processo de avaliação dos documentos, res-

ponsabilizando-se pelo cumprimento do plano de classificação e da
tabela de temporalidade e destinação de documentos, relacionados
ao seu órgão;

V - manter cadastro das unidades pertencentes às suas estru-
turas organizacionais, responsáveis por atividades de arquivo, bem
como das relações de séries documentais, que essas unidades mantêm
sob custódia e que fazem parte de seus arquivos correntes;

VI - prestar ao órgão central informações sobre suas atividades;

VII - proporcionar aos servidores que atuam na área de ges-
tão de documentos de arquivo a capacitação indispensável ao bom
desempenho de suas funções;

VIII - participar, com o órgão gestor, da formulação das
diretrizes e metas do SAEMA.

Art. 8º  O SAEMA poderá contar com um sistema
informatizado de gestão arquivística de documentos que atenda aos
dispositivos contidos no e-arq Brasil, destinado à operacionalização,
integração e modernização dos serviços arquivísticos dos órgãos e en-
tidades da administração pública estadual, em especial no que tange às
atividades de protocolo e disseminação de informações.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO DO

ESTADO DO MARANHÃO

Art. 9º  O APEM é constituído de conjuntos documentais
produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, insti-
tuídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual, de documentos pri-
vados de interesse público e social, definidos como de terceira idade
ou permanentes, devendo ser preservados pelo seu valor histórico,
probatório e informativo.

  Art. 10. Compete ao APEM formular e implementar a políti-
ca de arquivos e gestão documental no Estado,conforme definição
do SAEMA.

Art. 11.  O APEM, como órgão central do SAEMA, em con-
formidade com o art. 11 da Lei nº 10.487, de 14 de julho de 2016, passa
a ter a organização e competência dos serviços que integram a sua
estrutura regulamentadas por este Decreto.

Art. 12.Integram a estrutura do APEM:

I - apoio técnico:

núcleo de arranjo e descrição de documentos;

núcleo de biblioteca;

núcleo de assistência ao pesquisador; e

núcleo de conservação de documentos.

II - informática e processamento:

núcleo de suporte na área de tecnologia da informação e comu-
nicação;

núcleo de suporte na área de imagens digitais.

III - gestão do SAEMA:

a) núcleo de assistência técnica; e

b) núcleo de capacitação.

IV - apoio administrativo:

núcleo de controle patrimonial.

Seção I
Das Atribuições dos Serviços do APEM

Art. 13.  O chefe do APEM exercerá as suas funções em confor-
midade com o disposto nos arts. 108 e 129 do Decreto Estadual nº 23.823,
de 10 de março de 2008.

Parágrafo único.  Cabe ainda ao chefe do APEM propor e arti-
cular a implementação da política estadual de arquivos, em conformidade
com o art. 10 da Lei Estadual nº 10.487, de 14 de julho de 2016.

Subseção I
Do Serviço de Apoio Técnico

Art. 14.  Ao serviço de apoio técnico, além das atribuições defi-
nidas pelo art. 38 do Decreto Estadual nº 23.823, de 10 de março de 2008,
compete:

I - contribuir para o desenvolvimento de projetos que envolvam
as diversas áreas do APEM;

II - formular política e gerenciar programa de preservação de
documentos e assegurar a integridade do acervo sob sua guarda;

III - formular e coordenar programa de ação educativa e social
com a finalidade de aproximar o APEM de instituições educacionais e
da sociedade;

IV - coordenar e supervisionar as atividades dos núcleos que
constituem o serviço de apoio técnico.

Art. 15.  O núcleo de arranjo e descrição de documentos do
serviço de apoio técnico tem as seguintes atribuições:

I - identificar, selecionar, organizar, acondicionar e descrever
os documentos de arquivo recebidos pelo APEM, observando os
princípios e as técnicas arquivísticas;

II - elaborar instrumentos de pesquisa dos fundos documentais
existentes no APEM;

III - elaborar estudos de história administrativa do Estado com
a finalidade de orientar e estabelecer planos de classificação multinível
no arranjo e descrição dos fundos documentais de origem pública;

IV - realizar a leitura, a transcrição paleográfica e a edição de
documentos manuscritos.

Art. 16.  O núcleo de biblioteca do serviço de apoio técnico
tem as seguintes atribuições:

I - efetuar o processamento técnico do material bibliográfico
da Biblioteca do APEM;

II - prover o corpo técnico de material bibliográfico;

III - elaborar e editar catálogos das obras existentes na biblioteca;

IV - atuar como depósito das publicações oficiais ou coedições
dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e
indireta;
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Art. 17.  O núcleo de assistência ao pesquisador do serviço

de apoio técnico tem as seguintes atribuições:

I - atender e orientar os interesses na pesquisa de fundos, le-
vantamento de informações e utilização de instrumentos de pesquisa;

II - elaborar estatísticas sobre o perfil do usuário e demanda
de consulta;

III - fazer o atendimento aos pesquisadores na sala de consulta;

IV - fornecer orientações aos servidores e usuários quanto ao
adequado manuseio dos documentos;

V - encaminhar as solicitações de reprodução de documentos
ao Serviço de Informática.

Art. 18.  O núcleo de conservação de documentos do serviço
de apoio técnico tem as seguintes atribuições:

I - elaborar, implementar e gerenciar o programa de preservação
do acervo;

II - assegurar a integridade física dos documentos;

III - gerenciar os depósitos de documentos;

IV - dirigir o Laboratório de Conservação e Restauração de
Documentos;

V - executar as atividades de conservação e preservação dos
documentos;

VI - emitir diagnóstico sobre o estado de conservação do acervo;

VII - prestar consultoria de conservação aos órgãos e entidades
da administração pública estadual.

Subseção II
Do Serviço de Informática e Processamento

Art. 19.  O serviço de informática e processamento tem as
seguintes atribuições, além das já definidas pelo art. 39 do Decreto
Estadual nº 23.823, de 10 de março de 2008:

I - contribuir para o desenvolvimento de projetos que envolvam
as diversas áreas do APEM;

II - prover o APEM dos serviços de suporte necessários ao
adequado funcionamento da área de tecnologia da informação;

III - formular a política editorial do APEM;

IV - assistir ao chefe do APEM nas suas relações com a
imprensa e o público em geral;

V - coordenar e supervisionar as atividades dos núcleos que
constituem o Serviço de Informática e Processamento.

Art. 20.  O núcleo de suporte na área de tecnologia da informa-
ção e comunicação do serviço de informática e processamento tem
as seguintes atribuições:

I - contribuir para o planejamento e execução das políticas
para a área de tecnologia da informação aplicada às atividades de
gestão documental;

II - formular e executar a política de reprodução de documen-
tos, visando à preservação e à divulgação do acervo e ao atendimento
aos usuários;

III - participar da execução da política editorial do APEM;

IV - divulgar ações e projetos desenvolvidos no APEM.

Art. 21.  O núcleo de suporte na área de imagens digitais do
serviço de informática e processamento tem as seguintes atribuições:

I - participar da elaboração e da execução de programas de
conversão digital do acervo;

II - realizar a captura digital a partir de documentos originais e
gerenciar programa de digitalização e microfilmagem;

III- participar do processo de desenvolvimento de sistemas
integrados de acesso às imagens digitais;

IV - contribuir para o gerenciamento da página eletrônica do
APEM;

V - preservar documentos digitais de guarda permanente e
providenciar a sua difusão.

Subseção III
Do Serviço de Gestão do SAEMA

Art. 22.  O serviço de gestão do SAEMA tem as seguintes
atribuições:

I - propor a política estadual de gestão de documentos;

II - coordenar o funcionamento do SAEMA, visando à gestão,
à preservação e o acesso aos documentos públicos;

III - elaborar e propor princípios e diretrizes, normas e métodos
sobre a organização e o funcionamento de arquivos;

IV - propor que sejam declarados de interesse público e social
os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham
documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento
científico estadual;

V- colaborar com o Ministério Público e com instituições de
direito do consumidor, na defesa do patrimônio arquivístico estadual e
na proteção dos direitos dos usuários;

VI - coordenar e supervisionar as atividades dos núcleos que
constituem o Serviço de Gestão do SAEMA.

Art. 23.  O núcleo de assistência técnica do serviço de gestão
do SAEMA tem as seguintes atribuições:

I - prestar orientação aos órgãos do SAEMA na formulação e
implementação de programas de gestão de documentos;

II - propor normas para gerir os documentos de caráter
intermediário, observando os planos de classificação e as tabelas de
temporalidade;

III - propor normas para assegurar a preservação e o acesso
aos documentos de caráter intermediário dos órgãos da administração
pública estadual;

IV - orientar a eliminação de documentos públicos estaduais
desprovidos de valor permanente;
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V - orientar a aplicação das normas técnicas para identificar e

classificar as séries documentais da massa acumulada sob guarda do
Arquivo Central da SEGEP, produzindo instrumento de controle;

VI - orientar as transferências e os recolhimentos ao APEM;

VII - promover adequações ao plano de classificação e à tabela
de temporalidade de documentos das atividades-meio da Administração
Pública Estadual;

VIII - propor princípios, diretrizes, normas e métodos sobre
organização e funcionamento de arquivos;

IX - estimular a institucionalização de arquivos públicos mu-
nicipais no Estado do Maranhão, contribuindo para a implementação
de gestão documental na esfera municipal.

Art. 24.  O núcleo de capacitação do serviço de gestão do
SAEMA tem as seguintes atribuições:

I - disseminar, em âmbito estadual, o conhecimento arquivístico,
a legislação e as normas técnicas relativas aos arquivos e documentos
públicos;

II - elaborar e propor instruções normativas para a gestão
documental estadual;

III - propor a organização de cursos, palestras e treina-
mentos visando à formação e à capacitação de pessoal na área de
gestão documental;

IV - colaborar com atividades que visem à capacitação de
servidores públicos na área de gestão documental e gestão de arquivos.

 Subseção IV
Do Serviço de Apoio Administrativo

Art. 25.  O serviço de apoio administrativo tem as seguintes
atribuições:

I - assessorar o chefe do APEM na programação e execução
dos trabalhos administrativos;

II - receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos;

III - preparar o expediente do APEM;

IV - controlar a frequência e elaborar o resumo de ponto dos
funcionários do órgão, e manter registros sobre férias dos servidores;

V - controlar os serviços de portaria e vigilância;

VI - prever, requisitar, guardar, distribuir e controlar o material
de consumo do órgão;

VII - desenvolver outras atividades características de apoio
administrativo.

Art. 26.  O núcleo de controle patrimonial do serviço de apoio
administrativo tem as seguintes atribuições:

I - providenciar a recuperação dos bens patrimoniais do órgão,
quando necessário;

II - manter registro dos materiais permanentes e equipamentos
e controlar sua guarda e movimentação;

III - cuidar da limpeza e conservação do prédio;

IV - coordenar a execução dos serviços de limpeza e conservação
das dependências do órgão;

V - providenciar a manutenção e assistência técnica da rede
elétrica, hidráulica e sanitária.

Art. 27.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 25 DE JANEIRO DE 2017, 196º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 32.607,  DE  25 DE JANEIRO DE 2017.

Dispõe sobre os documentos de arqui-
vo e sua gestão, os planos de classifi-
cação, as tabelas de temporalidade de
documentos da Administração Pública
do Estado do Maranhão, as comis-
sões de avaliação de documentos de
arquivo e define normas para a
avaliação, guarda e eliminação de do-
cumentos de arquivo, e dá outras pro-
vidências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da
Constituição Estadual, e

Considerando que é dever do Poder Público a gestão documental
e a proteção especial a documentos de arquivos;

Considerando que o patrimônio arquivístico é um bem público
cuja integridade e preservação cabem ao Estado assegurar;

Considerando a importância dos arquivos como instrumento
de gestão indispensável à transparência, à eficiência, eficácia e
efetividade administrativas, ao desenvolvimento político e social e como
garantia do direito à informação e à memória;

Considerando a necessidade urgente de se estabelecer um pro-
grama de gestão documental que integre as fases corrente, intermediária
e permanente, pelas quais tramitam os documentos de arquivos, em
seu ciclo vital, como forma de assegurar sua organização, controle,
proteção e preservação a partir de sua produção;

Considerando que a destruição indiscriminada de documentos
efetuada sem critérios pode acarretar prejuízos irrecuperáveis à
administração e à história;

Considerando que o artigo 25 da Lei nº 10.487, de 14 de julho de
2016, determina a constituição de comissão de avaliação de documentos
de arquivo em cada órgão da Administração direta e indireta;

Considerando que a eliminação de documentos públicos ou de
caráter público, produzidos pelos órgãos e entidades da Administração
Pública estadual ou por entidades privadas encarregadas de serviços
públicos, só deverá ocorrer se prevista na tabela de temporalidade de
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documentos do órgão ou entidade, mediante autorização da instituição
arquivística pública, na sua específica esfera de competência, confor-
me determina o art. 9º da Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
e de acordo com a Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2014, do
Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, que dispõe sobre os
procedimentos para a eliminação de documentos;

Considerando, enfim, a necessidade de serem definidos cri-
térios para reduzir ao essencial os documentos acumulados nos
arquivos da Administração estadual, sem prejuízo da salvaguarda
dos atos administrativos, constitutivos e extintivos de direitos, das
informações indispensáveis ao processo decisório e à preservação da
memória institucional,

DECRETA

CAPÍTULO I
DA GESTÃO DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO

Seção I
Dos Documentos de Arquivo

Art. 1º  São documentos de arquivo os registros de informa-
ção, em qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, produzi-
dos, recebidos ou acumulados por pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, no exercício de suas atividades.

Art. 2º  Documentos públicos são os documentos de qualquer
suporte ou formato, produzidos e recebidos por um órgão governamental
na condução de suas atividades.

Parágrafo único.  São também documentos públicos aqueles pro-
duzidos e recebidos por instituições de caráter público e por entidades
privadas responsáveis pela execução de serviços públicos.

Art. 3º  Os documentos públicos são identificados como cor-
rentes, intermediários e permanentes, e, para os fins disposto neste
Decreto, consideram-se:

I - documentos correntes os que se conservam nas instituições de
origem em razão de sua vigência e de seu uso para fins administrativos,
legais e fiscais;

II - documentos intermediários os que, originários dos docu-
mentos correntes, mantêm valores prescricionais e precaucionais e,
por essa razão, aguardam destinação, até que possam ser eliminados ou
recolhidos para guarda permanente;

III - documentos permanentes os que, originários dos docu-
mentos intermediários, são definitivamente preservados devido a seu
valor probatório ou informativo.

§ 1º  Os documentos permanentes de valor probatório a que se
refere o inciso III deste artigo são os que dizem respeito à origem, à
estrutura e ao funcionamento de instituição ou registram informações
sobre pessoa natural.

§ 2º Os documentos permanentes de valor informativo a que se
refere o inciso III deste artigo são os que contêm informações relevantes
para a pesquisa histórica, cultural ou científica.

Art. 4º  As unidades de guarda dos documentos ou de arqui-
vamentos produzidos em cada Secretaria de Estado devem consti-
tuir os seus arquivos centrais, cuja criação está prevista no art. 24 da
Lei nº 10.487, de 14 de julho de 2016.

Art. 5º  A eliminação de documentos produzidos por insti-
tuições públicas e de caráter público será realizada mediante autori-
zação da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de
competência, conforme determina o art. 9º da Lei Federal nº 8.159,
de 1991, cujos procedimentos serão realizados de acordo com a
Resolução nº 40 - CONARQ, de 9 de dezembro de 2014.

Parágrafo único.  A autorização dependerá da aprovação de
planos de classificação e de tabelas de temporalidade e destinação de
documentos pela instituição arquivística pública, bem como de listagem
de eliminação de documentos antes da publicação do edital de ciência
da eliminação de documentos.

Art. 6º  Para efeitos de sua destinação final, os documentos
públicos estaduais classificam-se em documentos de valor primário e
documentos de valor secundário.

§ 1º  São documentos de valor primário e guarda temporária,
aqueles que, esgotados os prazos prescricionais e precaucionais esta-
belecidos em tabelas de temporalidade, podem ser eliminados, sem
prejuízo para coletividade ou memória da administração.

§ 2º  São documentos de valor secundário e guarda perma-
nente aqueles que, esgotados os prazos prescricionais e
precaucionais estabelecidos em tabelas de temporalidade, apre-
sentam, no seu conteúdo ou forma, informações que devem ser
preservadas para a memória da administração, como instrumento
de prova ou que sirvam à pesquisa científica.

Art. 7º  Os documentos permanentes são inalienáveis e a sua
guarda imprescritível, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 10.487,
de 14 de julho de 2016.

Seção II
Da Gestão de Documentos

Art. 8º  Cabe ao Arquivo Público do Estado do Maranhão - APEM,
órgão central do Sistema de Arquivos do Estado do Maranhão - SAEMA,
além de outras atribuições, formular a política estadual de arquivos e exer-
cer orientação normativa visando à gestão de documentos, conforme
determina o art. 10, da Lei nº 10.487, de 14 de julho de 2016.

Parágrafo único.  Considera-se gestão de documentos o con-
junto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção,
classificação, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e reprodução,
que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos.

Art. 9º  É dever dos órgãos da Administração Pública estadual
a gestão de documentos como instrumento de apoio à administração, à
cultura e ao desenvolvimento científico.

Art. 10.  São instrumentos básicos da gestão de documentos
os planos de classificação de documentos e as tabelas de temporalidade
de documentos.

Seção III
Dos Planos de Classificação de Documentos

Art. 11.  O plano de classificação de documentos é o instru-
mento utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido
ou recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades.

Parágrafo único.  Entende-se por classificação de documentos
a sequência das operações técnicas, que visam o agrupamento dos
documentos de arquivo em classes, de acordo com as atividades e
funções do órgão responsável por sua produção e acumulação.
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Art. 12.  Os planos de classificação de documentos das ativida-

des-meio e das atividades-fim dos órgãos da Administração Pública esta-
dual deverão apresentar os códigos de classificação das séries documen-
tais com a indicação dos órgãos produtores, das funções, subfunções e
atividades responsáveis pela sua produção ou acumulação.

§ 1º  O órgão produtor é a instituição ou entidade juridicamen-
te constituída e organizada, responsável pela execução de funções
do Estado;

§ 2º  Série documental é o conjunto de documentos do mesmo
tipo documental produzido por um mesmo órgão, em decorrência do
exercício da mesma função, subfunção e atividade e que resultam de
idêntica forma de produção e tramitação e obedecem à mesma
temporalidade e destinação.

§ 3º  O código de classificação da série documental é a referência
numérica que a associa ao seu contexto de produção.

§ 4º  Considera-se função o conjunto de atividades que o Estado
exerce para a consecução de seus objetivos, que pode ser identificada como:

I - direta ou essencial, quando corresponde às razões pelas quais
foram criados os diferentes órgãos, entidades ou empresas, caracterizando
as áreas específicas nas quais atuam;

II - indireta ou auxiliar, quando é a que possibilita a infraestru-
tura administrativa necessária ao desempenho concreto e eficaz de
função essencial.

§ 5º  As funções indiretas ou auxiliares na Administração
Pública Estadual são:

I - organização administrativa;

II - comunicação institucional;

III - gestão de recursos humanos;

IV - gestão de bens materiais e patrimoniais;

V - gestão orçamentária e financeira;

VI -  gestão de documentos e informações;

VII -  gestão de atividades complementares.

§ 6º  Considera-se subfunção o agrupamento de atividades afins,
correspondendo cada subfunção a uma modalidade da respectiva função.

§ 7º  Considera-se como atividade a ação, o encargo ou o servi-
ço decorrente do exercício de uma função, que pode ser identificada
como:

I - atividade-meio, quando se refere à ação, ao encargo ou ao
serviço que um órgão leva a efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho
de suas atribuições específicas e que resulta na produção e acumulação
de documentos de caráter instrumental e acessório;

II - atividade-fim, quando se refere à ação, ao encargo ou ao serviço
que um órgão leva a efeito para o efetivo desempenho de suas atribuições
específicas e que resulta na produção e acumulação de documentos de
caráter substantivo e essencial para o seu funcionamento.

Art. 13.  No código de classificação, as funções, atividades,
espécies e tipos documentais denominados assuntos recebem códi-
gos numéricos, os quais refletem a hierarquia funcional do órgão,
definida através de classes, subclasses, grupos e subgrupos, partindo-se
sempre do geral para o particular.

Art. 14.  Caberá aos órgãos da Administração Pública estadual
elaborar e atualizar os planos de classificação de documentos relativos às
suas atividades-fim, os quais deverão ser aprovados pelo APEM, antes
de sua oficialização, por instrumento normativo do próprio órgão.

Sessão IV
Das Tabelas De Temporalidade De Documentos

Art. 15.  A tabela de temporalidade de documentos é o ins-
trumento resultante da avaliação documental, aprovado por autori-
dade competente que define prazos de guarda e a destinação de cada
série documental.

Parágrafo único.  Entende-se por avaliação documental o pro-
cesso de análise que permite a identificação dos valores dos documentos,
para fins da definição de seus prazos de guarda e de sua destinação.

Art. 16.  As Tabelas de Temporalidade de Documentos das
atividades-meio e das atividades-fim dos órgãos da Administração Pú-
blica estadual deverão indicar os órgãos produtores, as séries documen-
tais, os prazos de guarda e a destinação dos documentos, bem como
sua fundamentação jurídica ou administrativa, quando houver.

Parágrafo único.  Entende-se por destinação a decisão decorrente
da avaliação documental, que determina o seu encaminhamento.

Art. 17.  Será destinado para eliminação, após o cumprimento
dos respectivos prazos de guarda, o documento que não apresentar
valor que justifique sua guarda permanente.

Art. 18.  Será destinado para guarda permanente o documento
que for considerado de valor histórico, probatório e informativo.

Art. 19.  Para cada série documental mencionada nas tabelas
de temporalidade de documentos deverão ser registrados, na coluna de
observações, os atos legais e as razões de natureza administrativa que
fundamentaram a indicação dos prazos propostos ou ainda informações
relevantes sobre a produção, guarda ou conteúdo do documento.

Art. 20.  Para cada série documental deverá ser indicado o cor-
respondente prazo de guarda, ou seja, o tempo de permanência de cada
conjunto documental nos lugares indicados, a saber:

I - unidade produtora: deve ser indicado o número de anos em
que o documento deverá permanecer no arquivo corrente, cumprindo a
finalidade para a qual foi produzido;

II - unidade com atribuições de arquivo de cada Secretaria: deve
ser indicado o número de anos em que o documento deverá permanecer
no arquivo central de cada Secretaria cumprindo prazos prescricionais
ou precaucionais.

Art. 21.  Esgotada a vigência do documento, fica autorizada a
sua eliminação, desde que cumprido o prazo de guarda previsto na
unidade produtora e no arquivo central de cada Secretaria.

Art. 22.  Os prazos considerados para a definição do tempo de
guarda na unidade produtora ou no arquivo central de cada Secretaria
são os seguintes:

I - prazo de vigência: intervalo de tempo durante o qual o
documento produz efeitos administrativos e legais plenos, cumprindo
as finalidades que determinaram sua produção.

II - prazo de prescrição: intervalo de tempo durante o qual se
pode invocar a tutela do Poder Judiciário para fazer valer direitos
eventualmente violados. O tempo de guarda dos documentos será di-
latado sempre que ocorrer a interrupção ou suspensão da prescrição,
em conformidade com a legislação vigente.
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III - prazo de precaução: intervalo de tempo durante o qual se

guarda o documento por precaução, antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo
para guarda permanente.

Art. 23.  Caberá aos órgãos da Administração Pública Estadual
elaborar e atualizar as Tabelas de Temporalidade de Documentos relati-
vas às suas atividades-fim, as quais deverão ser aprovadas pelo APEM,
antes de sua oficialização, por instrumento normativo do próprio órgão.

CAPÍTULO II
DA DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Seção I
Da Eliminação de Documentos de Guarda Temporária

Art. 24.  A eliminação de documentos nos órgãos da Adminis-
tração Pública Estadual deve ser executada de acordo com os procedi-
mentos estabelecidos neste Decreto e é decorrente do trabalho de
avaliação documental conduzido pelas respectivas Comissões de
avaliação de documentos de arquivo.

Art. 25.  Toda e qualquer eliminação de documentos públi-
cos, enquanto não forem elaboradas e aprovadas tabelas de
temporalidade de documentos das atividades-meio e das atividades-
fim dos órgãos da Administração Pública estadual, será realizada
mediante autorização do APEM.

Art. 26.  O registro dos documentos a serem eliminados deve-
rá ser efetuado por meio de relação de eliminação de documentos,
conforme modelo constante do ANEXO I deste Decreto.

Parágrafo único.  Os órgãos da Administração Pública estadu-
al, que ainda não oficializaram sua tabela de temporalidade de docu-
mentos das atividades-fim e pretendam proceder à eliminação desses
documentos, deverão encaminhar a respectiva relação de eliminação
de documentos ao APEM, para aprovação.

Art. 27.  As comissões de avaliação de documentos de arqui-
vo, em decorrência da aplicação das tabelas de temporalidade de docu-
mentos, farão publicar no Diário Oficial do Estado do Maranhão os
editais de ciência de eliminação de documentos, na forma prevista no
ANEXO II deste decreto.

§ 1º  O edital tem por objetivo dar publicidade ao ato de elimina-
ção de documentos, devendo conter informações sobre os documentos a
serem eliminados e sobre o órgão por eles responsável.

§ 2º  O edital deverá consignar o prazo de 30 (trinta) dias para
possíveis manifestações ou, quando for o caso, possibilitar às partes
interessadas requererem o desentranhamento de documentos ou cópias
de peças de processos ou expedientes.

Art. 28.  O registro das informações relativas à execução da
eliminação deverá ser efetuado por meio do Termo de Eliminação
de Documentos, preenchido na forma previsto no ANEXO III,
deste Decreto.

Parágrafo único.  Uma cópia de cada termo de eliminação de
documentos será encaminhada ao APEM para a consolidação de dados e
a realização de estudos técnicos na área de gestão de documentos.

Art. 29.  Serão selecionadas amostragens dos documentos
destinados à eliminação para guarda permanente.

Parágrafo único.  Considera-se amostragem documental o fragmen-
to representativo de um conjunto de documentos destinado à eliminação,
selecionado por meio de critérios qualitativos e quantitativos.

Art. 30.  A eliminação de documentos públicos sem valor para
guarda permanente será efetuada por meio da fragmentação manual ou
mecânica dos suportes de registro das informações.

Art. 31.  Os documentos em suporte-papel serão doados nos
termos da legislação vigente.

Seção II
Da Guarda Permanente de Documentos

Art. 32.  São considerados documentos de guarda permanente:

I - os indicados nas tabelas de temporalidade de documentos,
que serão definitivamente preservados;

II - os de arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas
declarados de interesse público e social, nos termos da Lei nº 10.487,
de 14 de julho de 2016.

Art. 33.  Os documentos de guarda permanente não poderão
ser eliminados após a microfilmagem, digitalização ou qualquer outra
forma de reprodução, devendo ser preservados pelo próprio órgão
produtor ou recolhidos ao APEM.

Art. 34.  Os documentos de guarda permanente, ao serem re-
colhidos ao APEM, deverão estar avaliados, organizados, higienizados
e acondicionados, bem como acompanhados de instrumento descritivo
que permita sua identificação, acesso e controle.

Art. 35.  Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e admi-
nistrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que destruir, inutilizar
ou deteriorar documentos de guarda permanente.

CAPÍTULO III
DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS

DE ARQUIVO

Art. 36.  As comissões de avaliação de documentos de arquivo
são grupos de trabalho permanente multidisciplinares instituídos nos
órgãos da Administração Pública estadual.

§ 1º  Cada comissão de avaliação de documentos de arquivo
será constituída de 5 (cinco) membros, com conhecimento da estrutura
organizacional e da tramitação de documentos nos respectivos órgãos,
entre os quais se incluirá um técnico na área específica de atuação e
outro na área jurídica.

§ 2º  Os membros da Comissão de Avaliação de Documen-
tos de Arquivo cumprirão o mandato pelo período de dois anos,
podendo ser reconduzidos ou substituídos a qualquer tempo,
no todo ou em parte.

Art. 37.  As Secretarias de Estado, autarquias e fundações te-
rão um prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação deste
Decreto para designarem suas comissões de avaliação de documentos
de arquivo.

Art. 38.  Às Comissões de Avaliação de Documentos de Ar-
quivo cabe a elaboração e atualização de Planos de Classificação de Do-
cumentos e de Tabelas de Temporalidade de Documentos decorrentes
do exercício das atividades-fim de seus respectivos órgãos.

§ 1º  As propostas de planos de classificação e de tabelas de
temporalidade de documentos relativos às atividades-fim dos órgãos
da Administração Pública estadual deverão ser encaminhadas ao APEM,
para aprovação e posteriormente serem oficializadas.
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§ 2º  Ao APEM, na condição de órgão central do SAEMA,

caberá o reexame, a qualquer tempo, das tabelas de temporalidade de
documentos.

Art. 39.  As comissões de avaliação de documentos de arquivo
farão aplicar em suas respectivas áreas de atuação os planos de classi-
ficação e as tabelas de temporalidade de documentos da Administração
Pública do Estado do Maranhão.

Parágrafo único.  As comissões de avaliação de documentos
de arquivo deverão propor critérios para orientar a seleção de
amostragens dos documentos destinados à eliminação, conforme o
disposto no art. 29, parágrafo único, deste Decreto.

Art. 40.  Às comissões de avaliação de documentos de arquivo
caberá consultar, em caso de dúvida, a Procuradoria Geral do Estado
acerca das ações judiciais encerradas ou em curso, nas quais a Fazenda
Estadual figure como autora ou ré, para que sejam dados cumprimentos
aos prazos prescricionais e precaucionais de guarda, previstos nas
tabelas de temporalidade de documentos.

Art. 41.  Para garantir a efetiva aplicação dos planos de classi-
ficação e das tabelas de temporalidade de documentos, as comissões de
avaliação de documentos de arquivo deverão solicitar as providências
necessárias para sua inclusão nos sistemas informatizados utilizados
nos protocolos e arquivos de seus respectivos órgãos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42.  Cabe ao SAEMA a constituição de uma equipe técnica
para a elaboração do plano de classificação e tabela de temporalidade de
documentos da Administração Pública do Estado do Maranhão.

§ 1º  A equipe técnica será constituída por técnicos das co-
missões de avaliação de documentos de arquivo indicados pelas
diversas Secretarias do Estado, por solicitação do chefe do órgão
central do SAEMA.

§ 2º  O plano de classificação e tabela de temporalidade de do-
cumentos da Administração Pública do Estado do Maranhão (ativida-
des-meio) terá como referencial para sua elaboração o código de classi-
ficação de documentos de arquivo e a tabela básica de temporalidade e
destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da
administração pública, do CONARQ.

Art. 43.  Ao APEM compete, sempre que solicitado, dar ori-
entação técnica na área arquivística às comissões de avaliação de docu-
mentos de arquivo para elaboração e aplicação de planos de classificação
e de tabelas de temporalidade de documentos.

Art. 44.  Ao APEM caberá decidir sobre a conveniência e a
oportunidade de recolhimento de documentos ao seu acervo.

Parágrafo único.  Os recolhimentos deverão obedecer aos
cronogramas definidos pelo próprio APEM.

Art. 45.  As disposições deste Decreto, inclusive os planos de
classificação e as tabelas de temporalidade de documentos, aplicam-se
também aos documentos arquivísticos digitais.

Art. 46.  O disposto neste Decreto aplica-se, no que couber,
às autarquias estaduais, às fundações instituídas ou mantidas pelo po-
der público, às empresas públicas, sociedades de economia mista,
entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos.

Art. 47.  Fica revogado o Decreto Estadual nº 14.562,
de 25 de maio de 1995.

Art. 48.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 25 DE JANEIRO DE 2017, 196º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO I

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Órgão/Entidade: (indicar o nome do órgão/entidade acompanhado das 
siglas respectivas) 

Unidade/Setor:(indicar o nome da unidade/setor que eliminará os documentos 
relacionados na listagem acompanhado das siglas respectivas). No caso de eliminação de 
documentos de órgãos/entidades, extintos indicar o nome do produtor(a)/acumulador(a) dos 
documentos. 

Órgão/Setor:(indicar sigla) 
Listagem nº: (indicar nº e ano 
da listagem) 
Folha nº: (indicar nº dafolha / 
nº total de folhas) 

Código Referente 
à Classificação 

Descritor do 
Código 

Datas-
limite 

Unidade de Arquivamento Observações e/ou 
Justificativas Quantificação Especificação 

      
      
      
      
Mensuração Total:(indicar, em metros lineares, o total dos documentos que serão eliminados) 
Datas-limite Gerais:(indicar, em anos, o período dos documentos que serão eliminados) 

 Local / Data: 
 _______________________________________ 
Autorizo: 
________________________________________ 
Chefe do Arquivo Público do Estado do Maranhão 
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(O quadro abaixo somente deverá ser preenchido quando for necessário, isto é, quando os documentos a serem 

eliminados necessitarem de comprovação de aprovação das contas pelos Tribunais de Contas.) 
 

Contas do(s) exercício(s) de: Conta(s) aprovada(s) pelo Tribunal de 
Contas em: 

Publicação do Diário 
Oficial:(data, seção, página) 

   
   
   

Local / Data 
Responsável pela Seleção 

Local / Data 
Presidente da Comissão de Avaliação de 
Documentos de Arquivo 

Local / Data 
Autoridade do Órgão / Entidade a quem 
compete aprovar 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 
 
ÓRGÃO PRODUTOR: 
 
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 
Nº (indicar o nº /ano do Edital) 
 
 O(A) Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, instituída pela Portaria nº (indicar o nº / dia, mês e ano 
da portaria de designação), publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de (indicar dia, mês e ano da publicação), em 
conformidade com os prazos definidos na Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado do 
Maranhão: Atividades-Meio(quando se tratar da eliminação de documentos, cuja Tabela de Temporalidade ainda não estiver 
oficializada, a redação será: em conformidade com a Listagem de Eliminação de Documentos aprovada pelo Chefe do Arquivo Público do 
Estado, por intermédio do (indicar o documento que autorizou a eliminação), faz saber a quem possa interessar que, a partir do 30º 
(trigésimo) dia subsequente à data de publicação deste Edital, no Diário Oficial, eliminará os documentos abaixo relacionados:  
Órgão/entidade:(nome do órgão produtor ou acumulador dos documentos a serem eliminados) 
Atividade: 
Série documental:(indicar as referências gerais dos descritores dos códigos de classificação dos documentos a serem eliminados) 
Datas-limite: 
Quantidade: 
Total de caixas = 
Total de metros lineares = 
 
 Os interessados poderão requerer às suas expensas, no prazo citado, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do 
processo, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão de 
Avaliação de Documentos de Arquivo (indicar o nome do órgão/entidade). 
 
 Local e data. 
 Nome e assinatura do Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO  
 

ÓRGÃO PRODUTOR: 
 
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS  Nº ____/____ 

 
Aos ______dias do mês de _________do ano de ___________, o (indicar o nome do Órgão/Entidade/Empresa), em conformidade com os 
prazos definidos na Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado do Maranhão: Atividades-Meio 
(quando se tratar da eliminação de documentos, cuja Tabela de Temporalidade aindanão estiver oficializada, a redação será: em 
conformidade com a Listagem de Eliminação de Documentos nº (indicar nº/ano da listagem) aprovada pelo Diretor do Arquivo Público do 
Estado do Maranhão, por intermédio do (indicar o documento que autorizou a eliminação) e respectivo Edital de Ciência de Eliminação nº 
(indicar nº/ano do edital e sua publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, com respectivos nº e data), procedeu à eliminação 
dos documentos abaixo relacionados: 
 
Órgão/entidade: (nome do órgão produtor ou acumulador dos documentos que foram eliminados) 
Atividade: 
Série documental:(indicar as referências gerais dos descritores dos códigos de classificação dos documentos que foram eliminados) 
Datas-limites: 
Quantidade: 
Total de caixas = 
Total de metros lineares = 
 
Local e data 
Nome, assinatura e cargo do responsável designado para supervisionar e acompanhar a eliminação. 
Nome e assinatura do representante da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo que presenciou a eliminação dos documentos 

 

ANEXO III

ANEXO II


