
 

CLASSIFICAÇÃO

TÓPICO 1:  
 
 

 
Arquivo Corrente: Conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário, é objeto de 
freqüentes pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração.
 
Arquivo Intermediário: Conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com 
destinação. 
 
Arquivo Permanente: Conjunto de documentos 
 

TÓPICO 2:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIÇÃO: Organização dos documentos 
código de classificação ou quadro de arranjo.

 

ATIVIDADE MEIO X ATIVIDADE FIM

Atividade Meio 
 

Conjunto de atividades 
que auxiliam e 

viabilizam a realização 
das atividades-fim de 

Áreas meio:  
010 – Organização e funcionamento 

020 – Pessoal 

030 – Material 

040 – Patrimônio 

050 – Orçamento e finanças 

060 – Documentação e informação 

070 – Comunicações 

090 – Outros assuntos referentes à 
administração geral 

  

Gabinete do Comandante

CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário, é objeto de 
pela entidade que o produziu, a quem compete a sua administração. 

Conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com uso pouco freqüente

Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor

TEORIA DAS TRÊS IDADES 

Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de classificação
arranjo. (Dicionário de Terminologia Arquivística. 2005)

ATIVIDADE MEIO X ATIVIDADE FIM 

Atividade Fim

Conjunto de atividades 
desenvolvidas em 

decorrência da 
finalidade da instituição

Áreas fim:  
100- Políticas públicas

200- Políticas e diretrizes da atividade de 
inteligência e contra

300–Policiamento ostensivo, especializado e 
de operações especiais

400- Atendimentos de ocorrências

500 – Ensino, pesquisa e extensão
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DE DOCUMENTOS 

Conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário, é objeto de consultas 

uso pouco freqüente, que aguarda 

em função de seu valor. 

de acordo com um plano de classificação, 
(Dicionário de Terminologia Arquivística. 2005) 

Atividade Fim 
 

Conjunto de atividades 
desenvolvidas em 

decorrência da 
finalidade da instituição 

olíticas públicas 

olíticas e diretrizes da atividade de 
contra-inteligência 

oliciamento ostensivo, especializado e 
operações especiais 

tendimentos de ocorrências 

nsino, pesquisa e extensão 



 

TÓPICO 3:  
 

 
 Cada assunto de documento terá um prazo de guarda específico.
primeiro passo para identificar o tempo que cada documento deverá ser guardado.  Assim
um código numérico que determinará o período de guarda em cada 

 
Veja o seguinte exemplo:  
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de documento terá um prazo de guarda específico.  Nesse sentido, a classificação é o 
primeiro passo para identificar o tempo que cada documento deverá ser guardado.  Assim
um código numérico que determinará o período de guarda em cada fase apresentada no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO CLASSIFICAR? 

O documento trata sobre a 
Curso de Policiamento

O referido curso será realizado pela própria 
instituição. 

Além disso, sabe
capacitação de PESSOAL, o documento é da 
ATIVIDADE-MEIO, 
2. 

Por este motivo, será classificado de acordo 
com o Plano de Classificação da Atividade
Meio (disponível no menu
Arquivísticos). 
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Nesse sentido, a classificação é o 
primeiro passo para identificar o tempo que cada documento deverá ser guardado.  Assim, cada assunto possuirá 

apresentada no tópico 1.  

documento trata sobre a Proposta de um 
Curso de Policiamento. 

O referido curso será realizado pela própria 

Além disso, sabe-se que por se tratar de uma 
capacitação de PESSOAL, o documento é da 

MEIO, como mostrado no Tópico 

Por este motivo, será classificado de acordo 
com o Plano de Classificação da Atividade-
Meio (disponível no menu: Instrumentos 

 



 

Tópico 3.1:  

Vamos Classificar! 
 Tomando como base as informações analisadas no documento acima, podemos aderir um código de 
classificação, de acordo com o Plano de Classificação da Atividade
documento deverá ser guardado. Veja como seria a aplicação

 
 

 

 
 

Deste modo, o documento receberia: 
 O código 022.11; 
 5 anos na fase corrente (cumpridos na UPM);
 5 anos na fase intermediária (cumpridos no 

Arquivo-Geral); 
 Destinação final de Guarda Permanente por se 

tratar de uma proposta de curso.
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Tomando como base as informações analisadas no documento acima, podemos aderir um código de 
Plano de Classificação da Atividade-Meio, para saber por quanto tempo este 

como seria a aplicação do instrumento: 

 

Após a classificação, o procedimento de 
transferência e/ou eliminação de documentos 
poderá ser acessado na Página Inicial, menu 
GESTÃO DE DOCUMENTOS.

5 anos na fase corrente (cumpridos na UPM); 
5 anos na fase intermediária (cumpridos no 

Destinação final de Guarda Permanente por se 
curso. 
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Tomando como base as informações analisadas no documento acima, podemos aderir um código de 
, para saber por quanto tempo este 

Após a classificação, o procedimento de 
transferência e/ou eliminação de documentos 
poderá ser acessado na Página Inicial, menu 
GESTÃO DE DOCUMENTOS. 



 
Vejamos outro exemplo! 
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O documento é uma 
Ocorrência. 

Trata-se de um crime de 
AMEAÇA. 

Além disso, sabe-se que por se 
tratar de uma Ocorrência, o 
documento é da ATIVIDADE-
FIM, como mostrado no Tópico 
2. 

Por este motivo, será 
classificado de acordo com o 
Plano de Classificação da 
Atividade-Fim (disponível no 
menu: Instrumentos 
Arquivísticos). 
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Tópico 3.2:  

Vamos Classificar! 
Tomando como base as informações analisadas no documento acima, 

classificação, de acordo com o Plano de Classificação da Atividade

documento deverá ser guardado. Veja como seria a aplicação do instrumento

 

 

 
 

 

ATENÇÃO! 
Percebam que são dois instrumentos diferentes para classificação. Para os documentos da atividade
usa-se o Plano de Classificação da Atividade
classificação da Atividade-FIM. Ambos disponíveis no Menu Inicial: 

Deste modo, o documento receberia
 O código 414.2; 
 5 anos na fase corrente 

(cumpridos na UPM); 
 4 anos na fase intermediária 

(cumpridos no Arquivo-Geral);
 Destinação final = Eliminação
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Tomando como base as informações analisadas no documento acima, podemos aderir um código de 
Plano de Classificação da Atividade-Fim, para saber por quanto tempo este 

documento deverá ser guardado. Veja como seria a aplicação do instrumento: 

 
  

 

Após a classificação, o procedimento de transferência 
e/ou eliminação de documentos 
Página Inicial, menu  GESTÃO DE DOCUMENTOS

Percebam que são dois instrumentos diferentes para classificação. Para os documentos da atividade
se o Plano de Classificação da Atividade-MEIO e para os documentos da atividade fim, usa

FIM. Ambos disponíveis no Menu Inicial: Instrumentos Arquivísticos

Deste modo, o documento receberia 

4 anos na fase intermediária 
Geral); 

Eliminação 
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podemos aderir um código de 
, para saber por quanto tempo este 

procedimento de transferência 
eliminação de documentos poderá ser acessado na 

GESTÃO DE DOCUMENTOS. 

Percebam que são dois instrumentos diferentes para classificação. Para os documentos da atividade-meio, 
MEIO e para os documentos da atividade fim, usa-se o plano de 

Instrumentos Arquivísticos. 



 

 

TÓPICO 4:  
 

 

Para a classificação de documentos digitais, segue
tópicos 2 e 3. Veja abaixo: 
 

 Para classificação de documentos no 
elaboração: 

TÓPICO 5:  
 

 

Após a classificação dos documentos, será necessário identificá
identificação será necessário: 

 Agrupar os documentos de cada código;
 Colocá-los em ordem CRONOLÓGICA;
 Acondicioná-los em caixas ou maços, respeitando o agrupamento de pelos c

misturar os códigos pela singularidade da
 Inserir Espelhos de Identificação nas caixas 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
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Para a classificação de documentos digitais, segue-se o mesmo procedimento e instrumentos 

Para classificação de documentos no Sistema SEI, deve-se preencher o seguinte campo no momento da 

Após a classificação dos documentos, será necessário identificá-los para o envio para o 

Agrupar os documentos de cada código; 
los em ordem CRONOLÓGICA; 

em caixas ou maços, respeitando o agrupamento de pelos c
ódigos pela singularidade da temporalidade de cada um; 

erir Espelhos de Identificação nas caixas e/ou maços seguindo o seguinte modelo:

IDENTIFICAÇÃO DAS CAIXAS E MAÇOS 

DOCUMENTOS DIGITAIS 
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e instrumentos adotados nos 

se preencher o seguinte campo no momento da 

 

los para o envio para o Arquivo-Geral. Para 

em caixas ou maços, respeitando o agrupamento de pelos códigos. Não devendo 
 

seguindo o seguinte modelo: 



 

TÓPICO 6:  
 

Quando finalizada a classificação de documentos, ser
encaminhados ao Arquivo-Geral de acordo com a temporalidade de guarda de cada c

Para os documentos que já possu
Eliminação, deverá ser elaborada uma listagem de eliminaç

Para os documentos que ainda devem cumprir a 
Guarda Permanente, deverá ser elaborada uma 

Ambos os procedimentos estão dispon
mesma página poderão ser acessados os 
de Classificação da Atividade-Fim. 

ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS AO ARQUIVO GERAL

  

Gabinete do Comandante

ão de documentos, será possível identificar quais 
de acordo com a temporalidade de guarda de cada c

possuírem os prazos de guarda findados e que a destinaç
listagem de eliminação de documentos.  

que ainda devem cumprir a fase Intermediária ou que tenham como destinaç
rada uma Guia de Transferência. 

ão disponíveis na Guia GESTÃO DE DOCUMENTOS
cessados os Planos de classificação de documentos da 

ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS AO ARQUIVO GERAL
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quais documentos deverão ser 
de acordo com a temporalidade de guarda de cada código. 

os prazos de guarda findados e que a destinação final seja a 

ou que tenham como destinação final a 

ÃO DE DOCUMENTOS na página inicial. Na 
mentos da Atividade-Meio e Plano 

 

 

ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS AO ARQUIVO GERAL 

Procedimentos de 
Eliminação e Transferência 

Instrumentos para 
classificação 



 

 

  

Gabinete do Comandante

Procedimento de Eliminação 
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Procedimento de Transferência 
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