
O Estado do Espírito Santo, no ano de 
2018, teve grande avanço no que se refere 
à Gestão de Documentos. Como resultado, 
10 órgãos publicaram os instrumentos de 
gestão - Planos de Classificação (PCD) e 
Tabelas de Temporalidade de Documentos 
(TTD) - das suas atividades finalísticas, são 
eles: APEES, CBM, DER, DIO, INCAPER, SCM, 
SEDURB, SEFAZ, SEG e SESPORT. Outros 
três, por sua vez, realizaram a atualização 
dos seus instrumentos de gestão: DETRAN, 
PRODEST e SECONT. Dentre os motivadores 
está a necessidade de diminuir o alto cus-
to que o Estado teve nos últimos anos com 
contratações de empresas especializadas 
em guarda e gestão de Documentos. So-
ma-se a isso o desenvolvimento do sistema E-Docs - Sistema corporativo de gestão de documentos arquivísticos 
digitais. Além disso, a oferta de cursos com temáticas voltadas para a Gestão de Documentos (Gestão Documen-
tal, Gestão de Protocolo e Arquivo, Avaliação e Classificação de Documentos de Arquivo e Elaboração de Plano de 
Classificação e Tabela de Temporalidade), que capacitaram 527 servidores no último ano.

Outra ação importante refere-se à 
eliminação de documentos que já 
tinham cumprido prazos de guarda 
de acordo com a TTD. Alguns órgãos 
realizaram eliminações, dentre eles 
CETURB, DETRAN, SEDU, SEDURB, 
SEJUS, SESP e SETADES. Um volume 
significativo refere-se ao DETRAN, 
que eliminou 13.419 caixas que es-
tavam em guarda externa, além de 
aproximadamente 45.000 processos 
localizados nos setores, ação que 
resultou em uma economia anual 
de R$ 270.524,04. Na eliminação rea-

lizada em 2017, foram eliminadas 26.939 caixas. A fragmentação de todo esse material resultou em uma quantia 
de R$ 50.286,00 que foi doada para associações de catadores, conforme determinação da Portaria 60-R de 27 de 
agosto de 2009.

Para o ano de 2019, o Comitê Gestor 
do PROGED, juntamente com gru-
pos de trabalho, entregará a nova 
versão do Manual de Gestão de Do-
cumentos, previsto para abril, e a 
nova versão do PCD e TTD das ativi-
dades-meio do Governo do Estado 
(data a ser definida).

Avanços na Gestão Documental em 2018

· · · Destaque

· · · Eliminação de Documentos

· · · Perspectivas para 2019

· · · Importante

Norma de Procedimento
Publicada a Norma de Procedimen-
to n°009, que dispõe sobre classi-
ficação, organização, arquivamento 
e destinação de acervos correntes 
e intermediários. O conteúdo pode 
ser acessado em https://ape.es.gov.
br/ueci-normas.

Novo Decreto do PROGED
Foi publicado o Decreto 4343-R, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018, que atualiza as normas do Programa de Gestão 
Documental - PROGED. Dentre as mudanças, a coordenação do programa passa a ser do Arquivo Público do Esta-
do do Espírito Santo e a SECONT passa a compor o Comitê Gestor do PROGED. A publicação está disponível em: 
https://proged.es.gov.br/lesgilacao.
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