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POLITICA DE ARQUIVO

1. APRESEIMTACAO
A CODEMGE, em consonancia com a Poh'tica Nacional de Arquivos (Lei 8.159, de 8 de Janeiro 

de 1991), a legisla?ao estadual e normas pertinentes, por meio deste documento, estabelece 

diretrizes para nortear as atividades de gestao arquivi'stica de seu acervo.

Considerando a especificidade e complexidade dos documentos produzidos, recebidos e 

acumulados pela Companhia, em fungao de suas diversas areas de atuagao e do legado de 

acervos de empresas incorporadas ao longo de sua historia, esta Politica sera acompanhada 

por outros instrumentos espedficos, sempre alinhados aos principios e diretrizes aqui 
estabelecidos.

2. OBJETIVOS
1) Estabelecer diretrizes para a gestao arquivi'stica de documentos com qualidade, a fim de 

otimizar recursos e contribuir para a eficacia administrativa, seguindo a tendencia global 
das boas praticas de gestao arquivi'stica das organizagoes.

2) Estabelecer principios, diretrizes e responsabilidades relativas a gestao arquivistica da 

documentagao da CODEMGE.
I

3) Orientar as agoes de produgao, organizagao, uso/tramitagao, classificagao, avaliagao, 
preservagao e arquivamento dos documentos produzidos, recebidos e acumulados pela 

Companhia, desde sua fase corrente ate sua destinagao final (eliminagao ou guarda 

permanente); e
4) Desenvolver instrumentos que contribuam para a eficacia da gestao arquivi'stica.

3. FUNDAMENTA£AO LEGAL E NORMATIVA

As atividades de arquivo desenvolvidas na CODEMGE devem ser executadas em conformidade 

com as diretrizes apresentadas nesta Poh'tica de Arquivo, respeitados os dispositivos legais e 

as normas vigentes, em especial:

a) Constituigao da Republica Federativa do Brasil 1988, art. 5, incisos X, XXXIII, XXXIV - a,b; 
LXXII, a,b; Art. 23 incisos III e IV; art. 24, incisos VII, VIII; art. 216 - inciso IV - § 1?, 25 e 45;

b) Lei 8.159, de 8 de Janeiro de 1991 - Dispoe sobre a poh'tica nacional de arquivos publicos 

e privados e da outras providencias.;
c) Lei n? 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Regula o acesso a informagoes previsto no 

inciso XXXIII do art. 52, no inciso II do § 32 do art. 37 e no § 22 do art. 216 da Constituigao
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Federal; altera a Lei n- 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei ne 11.111, de 5 de 

maio de 2005, e dispositivos da Lei ne 8.159, de 8 de Janeiro de 1991; e da outras 
providencias.;

d) Decreto Federal ns 1.799/1996 - Regulamenta a Lei n° 5.433, de 8 de maio de 1968, que 

regula a microfilmagem de documentos oficiais, e da outras providencias.
e) Decreto Federal n® 4.073, de 3 de Janeiro de 2002 - Regulamenta a Lei ne 8.159, de 8 de 

Janeiro de 1991, que dispoe sobre a politica nacional de arquivos publicos e privados;
f) Decreto Federal n2 4.915, de 12 de dezembro de 2003 

Dispoe sobre o Sistema de Gestao de Documentos de Arquivo - SIGA, da administra^ao 
publica federal, e da outras providencias;

g) Lei Estadual n? 19.420/2011 - Estabelece a politica estadual de arquivos;

h) Decreto Estadual n9 46.398, de 27 de dezembro de 2013 - Institui instrumentos de gestao 

de documentos no ambito da Administragao Publica do Poder Executive Estadual;
i) Decreto Estadual ns 47.145/2017 - Altera o Decreto n^ 46.398, de 27 de dezembro de 

2013;
j) Resolugoes do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), no que forem pertinentes;
k) ABNT NBR ISO 15489-1:2018 - Informagao e documentagao - Gestao de documentos de 

arquivo - Parte 1: Conceitos e principios, elaborada pelo Comite Brasileiro de Informagao 

e Documentagao (ABNT/CB-014);
l) ABNT NBR ISO 30300, Informagao e documentagao - Sistema de gestao de documentos 

de arquivo - Fundamentos e vocabulario;
m) ABNT NBR ISO 30301, Informagao e documentagao - Sistema de gestao de documentos 

de arquivo - Requisites;

J

j

i

)J
.1

1
?

4. ABRANGENCIA •ii

A Politica de Arquivo se aplica a todos os empregados e gestores da CODEMGE, e a terceiros 

que tiverem acesso a documentos de seu acervo. Onde for mencionado CODEMGE e/ou 

Companhia, entenda-se CODEMGE, suas subsidiarias e filiais.

5. DEFINICOES

hPara o entendimento dos conceitos utilizados nas atividades de arquivo, adota-se o Dicionario 

Brasileiro de Terminologia Arquivistica, aprovado pela Resolugao n^ 23, de 16 de junho de 

2006, do Conselho Nacional de Arquivo - CONARQ. '

:
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a) Acervo - Sao todos os documentos sob a custodia da CODEMGE, em meio digital ou 

analogico.

b) Arquivo - Setor da Gerencia Administrativa, GERAD, orientador da gestao do acervo da 

Companhia e responsavel pela guarda da documentagao de valor permanente e daquela 

transferida pelos arquivos setoriais para sua custodia conforme a Tabela de 

Temporalidade e Destina^ao de Documentos (TTDD).

c) Arquivo setorial - Sao os documentos na fase corrente, sob a responsabilidade e/ou 

armazenados nas areas produtoras.

d) Atividades finalisticas - Atividades realizadas por uma institui^ao para o desempenho de
i

suas atribui?6es especificas e que resultam na acumulagao de documentos de carater 

substantive para o seu funcionamento.

e) Atividades-meio - Atividades realizadas em uma institui?ao para auxiliar e viabilizar o 

desempenho de suas atribui?6es especificas e que resultam na acumulagao de 

documentos de carater instrumental e acessorio.

f) Avaliafao - Analise e sele^ao dos documentos arquivisticos do acervo da Companhia, 

observando as leis e normas cabiveis, para determinar os prazos de guarda e a destina^ao 

final dos itens documentais.

g) Ciclo de vida dos documentos - Eases pelas quais passam os documentos de arquivo: 1. 

Arquivo Corrente - documentos desde sua produgao, enquanto estao em tramita^ao ou 

que, mesmo sem movimentagao, constituem objeto de consulta frequente; 2. Arquivo 

Intermediario - documentos com uso pouco frequente e que aguardam destina^ao final 

(a elimina?aoou guarda permanente); 3. Arquivo Permanente-documentos preservados 

em carater definitive em fungao de seu valor.

h) Comissao Permanente de Avalia^ao de Documentos de Arquivo - CPAD - Equipe 

multidisciplinar, responsavel por orientar e realizar o processo de avalia?ao dos 

documentos produzidos e acumulados pela Companhia no desempenho de suas fungoes 

e atividades, e orientar a elabora^ao de normas, diretrizes e instrumentos de gestao 

documental.

i) Digitaliza^ao - Processo de conversao de urn documento para o formato digital por meio 

de dispositive apropriado, como um escaner, gerando uma copia do documento original.

j) Elimina$ao - Destrui?ao de documentos destituidos de valor para a guarda permanente, 

apos o cumprimento dos prazos de guarda estabelecidos na Tabela de Temporalidade e 

Destina^ao de Documentos - TTDD, mediante aprova5ao pela CPAD e publicagao do edital 

de ciencia de elimina?ao em jornais oficiais.
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k) Gestao de Documentos - E o conjunto de medidas, procedimentos e opera^oes tecnicas 

referentes a produgao, tramita^ao, uso, avalia?ao e arquivamento de documentos em 

fase corrente e intermediaria, visando sua eliminagao ou recolhimento para guarda 

permanente.
l) Manual de Gestao Documental (MGD) - Documento que apresenta e instrui os usuarios 

sobre os objetivos, conceitos, procedimentos e operagoes tecnicas da gestao de 

documentos a serem aplicados nas rotinas de trabalho.

m) Microfilmagem - Produ?ao de imagens fotograficas de um documento, em formato 

altamente reduzido.

3;

n) Plano de Classifica^ao de Documentos - PCL - Instrumento arquivistico que apresenta 

esquema de distribuigao de documentos em classes, de acordo com metodos de 

arquivamento especificos, elaborado a partir do estudo das fungoes e atividades da 

instituigao e da documentagao produzida; utiliza um conjunto de simbolos, normalmente 

constituidos por letras e/ou numeros que, mediante uma convengao, representa a 

classificagao atribuida aos documentos de arquivo.

5.1

o) Preservagao - Prevengao da deterioragao e danos em documentos, por meio de 

adequado acondicionamento, armazenamento, controle ambiental, higienizagao e/ou 

tratamento fisico e/ou quimico.

p) Reprografia - Conjunto dos processes e tecnicas de duplicagao e reprodugao de 

documentos que nao recorrem a impressao - como fotocopia, digitalizagao e 

microfilmagem.
q) Tabela de Temporalidade e Destinagao dos Documentos - HDD

arquivistico resultante da avaliagao realizada pela CPAD que determine os prazos de 

guarda e a destinagao final dos documentos de arquivo.
r) Transferencia - Envio de documentagao para o Arquivo quando encerrada sua fase 

corrente, de acordo com a TTDD.
s) Valor Informative - Valor que o documento possui pelas informagoes nele contidas.
t) Valor Permanente - Valor probatorio ou informative que justifica a guarda permanente 

de um documento em um arquivo. Tambem chamado de valor arquivistico ou valor 
historico.

u) Valor Probatorio - Valor intrinseco que permite a um documento de arquivo servir de 

prova legal.

Instrumento
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6. RESPONSABILIDADES

6.1 Dos Colaboradores em Geral

!l. Conhecer e cumprir as diretrizes estabelecidas nesta Poh'tica e demais documentos que 

compoem a Poh'tica de Arquivo da CODEMGE.
II. Tratar toda a documentagao gerada ou recebida no exercicio de suas fun0es e 

atividades, como referente ao negocio da CODEMGE, nao considerando como pessoal ou 

particular, mesmo que arquivada em local de acesso exclusive.
III. Disponibilizar a documenta?ao sob sua custodia, sempre observando as diretrizes para a 

gestao de documentos e seguranga da informagao estabelecidas nas Politicas e Normas 

da Companhia.

6.2 Dos Gestores de Pessoas e/ou Processes

I. Adotar postura exemplar em relagao a gestao de documentos, servindo como modelo de 

conduta para os colabores sob sua gestao.
II. Orientar os colaboradores e terceiros sob sua responsabilidade, quanto ao cumprimento 

das normas e procedimentos que compoem a Poh'tica de Arquivo da Companhia.
III. Atribuir aos colaboradores responsabilidades no cumprimento de normas e 

procedimentos na produ?ao, tramitagao e transferencia de documentos, e na custodia, 
preservagao e disponibiliza^ao de itens do acervo nos Arquivos Setoriais.

6.3 Da Diretoria

I. Proceder a aprova^ao da Poh'tica de Arquivo em seus termos, garantir sua implementa^ao 

e zelar pela observancia de seus principles em todas as suas decisoes.
II. A Diretoria de Administragao e Finangas (DIAF) e responsavel pelo provimento dos 

recursos financeiros, materiais, tecnologicos e de pessoal para as atividades de gestao 

documental da Companhia.

6.4 Da Comissao Permanente de Avalia^ao de Documentos - CPAD

I. Orientar e realizar a elabora?ao e/ou atualizagao de normas, diretrizes e instrumentos 

relacionados ao tratamento arquivistico dos documentos envolvendo sua classificagao, 
desclassificagao, preservagao, elimina^ao, guarda, acesso, tramitagao, registro, 
reprodugao, expedigao, comunicagao, avaliagao periodica dos documentos considerados 

ostensivos e/ou sigilosos.
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II. Realizar a avaliagao de documentos, de acordo com a legislate e as normas vigentes, e 

julgar os casos omissos.
i

III. Elaborar e/ou atualizar o Plano de Classifica^ao, a Tabela de Temporalidade e Destinagao 

de Documentos - TTDD e outros instrumentos arquivisticos, e supervisionar seu 

cumprimento (Anexo II - Diretrizes para a estruturagao e funcionamento da CPAD).
IV. Orientar a elabora?ao e encaminhar ao Arquivo Publico Mineiro - APM, os instrumentos 

arquivisticos e as Listagens de Eliminagao de Documentos, conforme a TTDD.
V. Realizar reunioes periodicas para o cumprimento de suas fungoes.

6.5 Do Arquivo

I. Elaborar e atualizar, em conjunto com a CPAD, os instrumentos de gestao arquivistica.
II. Divulgar os procedimentos e ferramentas digitais de gestao de documentos visando e 

orientagao dos gestores e colaboradores e o cumprimento das normas.
III. Coordenar a equipe do Arquivo no desempenho de suas atividades.
IV. Prestar orientagao aos Arquivos Setoriais.
V. Orientar as atividades de reprografia relativas a gestao documental.

VI. Emitir parecer, quando solicitado pelos demais setores da Empresa, sobre os aspectos 

tecnicos a serem estabelecidos em editais e minutas de contratos, quando o objeto da 

contratagao envolver, direta ou indiretamente, gestao documental (organizagao, 
preservagao e eliminagao de arquivos, microfilmagem e digitalizagao).

VII. Promover estudos tecnicos em conjunto com a CPAD para aperfeigoamento e melhoria 

da qualidade da gestao documental na Companhia.
VIII. Orientar e zelar pela qualidade da gestao dos documentos na CODEMGE.

f

K

I

I
I
“I

j

.8

1
I
I6.6 Da area de Tecnologia da Informagao

I. Disponibilizar pessoal e dar suporte no desenvolvimento, adogao e/ou manutengao de 

ferramentas tecnologicas necessarias a execugao das atividades de gestao arquivistica 

dos documentos da Companhia.

1
I
j

1
II

7. DIRETRIZES PARA A GESTAO DOCUMENTAL
Sao diretrizes da Companhia para o pleno desempenho da gestao documental:
7.1. Otimizar a produgao de documentos, evitando conteudo repetitive e nao essencial na 

criagao de novos itens documentais;v ■
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7.2. Fazer uso adequado dos recursos de reprografia e automagao, para redugao no volume 

de documentos a ser manuseado, controlado, armazenado e eliminado.
7.3. Desenvolver metodos relacionados as atividades de protocolo (de controle de 

tramitagao e uso de documentos) e as tecnicas especificas para classificagao, organizagao 

e elaboragao de instrumentos de recuperagao da informagao, priorizando a seguranga e 

agilidade no acesso as informagoes e documentos produzidos e recebidos pela 

Companhia.
7.4. Desenvolver e aplicar, de acordo com as orientagoes arquivisticas, ferramentas e 

solugoes da tecnologia da informagao, sempre priorizando a gestao documental 
integrada entre documentos tecnicos, administrativos e de conteudo especializado, nos 

seus diversos formatos.
7.5. Aplicar os criterios de avaliagao dos documentos desde a fase corrente, distinguindo os

1 documentos de valor eventual (de eliminagao sumaria) daqueles de valor informative ou
probatorio, que devem ser arquivados ate o final da fase intermediaria ou recolhidos 

para a guarda permanente, de acordo com os prazos estabelecidos na TTDD.
7.6. Preservar e proceder a guarda permanente de documentos de valor historico, 

informative e probatorio, garantindo, para o future, a memoria organizacional e do 

desenvolvimento do Estado.
7.7. Realizar a eliminagao de documentos de acordo com os prazos estabelecidos na TTDD, 

seguindo os procedimentos determinados pela legislagao arquivistica brasileira e normas 

vigentes.
7.8. Realizar a capacitagao continua dos usuarios nos metodos e tecnicas de arquivo e nos 

sistemas informatizados de controle, tramitagao e acesso aos documentos e demais 

tecnologias que venham a ser adotadas, em consonancia com as normas tecnicas 

preconizadas pelo Conarq.

7.9. Criar e atualizar periodicamente os instrumentos e normas de gestao arquivistica, de 

forma a refletir a dinamica e atender aos interesses da CODEMGE, e a legislagao vigente.

8. INSTRUMENTOS DE GESTAO DOCUMENTAL DA CODEMGE - ANEXOS

8.1 Manual de Gestao Documental (MGD) - ANEXO I
a) O Manual de Gestao Documental apresenta as rotinas de tratamento da 

documentagao que devem ser observadas em toda a Companhia. r
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b) Estabelece objetivos com base nas boas praticas de gestao documental: organiza?ao; 
conservagao; classificagao e identifica^ao do acervo documental da Companhia; 
aprimoramento e/ou adogao de sistemas de registro, controle e acesso aos 

documentos e informa^oes; digitalizagao e microfilmagem criteriosa; procedimentos 

de transferencia da documentagao para o Arquivo e eliminagao de documentos 

obedecendo as normas e a legislagao vigente.
c) Apresenta principios e conceitos arquivi'sticos que norteiam o tratamento arquivistico 

dos documentos da Codemge, a elabora?ao do Plano de Classificagao de Documentos 

de Arquivo (PCI) e da Tabela de Temporalidade e Destina^ao de Documentos (HDD) 
da Companhia.

d) Descreve os procedimentos que devem ser observados nas rotinas de trabalho desde 

a produ?ao dos documentos, e tambem recebimento, na fase corrente, ate sua 

transferencia para o Arquivo, nas fases intermediaria e permanente, conforme 

estabelecido na HDD.

. ;

■A

8.2 Diretrizes para a estrutura?ao e funcionamento da CPAD - ANEXO II
a) Esse documento apresenta a fundamenta^ao legal para a criafao da Comissao 

Permanente de Avalia?ao de Documentos (CPAD). Nas Diretrizes para a Estruturagao 

e funcionamento da CPAD sao definidas sua composigao, atribui^oes e as atividades 

basicas da Comissao.

8.3 Plano de Classifica^ao de Documentos (PCL) - ANEXO III
a) E o instrumento que apresenta codigos e definigoes, agrupando e organizapdo os 

documentos em series, tendo como referencia seu contexto de produ?ao, conforme a 

fun^ao e atividade que os gerbu ou acumulou. Obedecendo a legislagao e normas 

vigentes, o PCL da Codemge segue o Plano de Classifica?ao do Arquivo Publico Mineiro 

(APM), adaptando-o a realidade da Companhia.

8.4 Tabela de Temporalidade e Destinagao de Documentos (HDD) - ANEXO IV
a) Instrumento que determine os prazos de guarda durante o ciclo de vida dos 

documentos (fase corrente e intermediaria) e sua destinagao - eliminagao ou guarda 
permanente. Segue os moldes da HDD do Arquivo Publico Mineiro (APM) e a 
legislagao pertinente aos negbcios da Codemge.
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9. CONSIDERACOES FINAIS
I. A adogao da Poh'tica de Arquivo da CODEMGE possibilitara a gestao planejada, racional e 

economica da documenta?ao da Companhia, otimizara o acesso a informa?ao e a 

organiza^ao de seu acervo, evitando perdas, acumulo ou elimina^ao indiscriminada de 

documentos e, dessa forma, reduzindo custos.
II. A CPAD e periodicamente designada, atraves de Portaria expedida pelo Presidente da 

Companhia, e publicada no Diario Oficial de Minas Gerais.
III. O colaborador que der causa a eventuais danos ou prejufzos a CODEMGE e a seu acervo 

documental, estara sujeito as sangoes previstas na legislagao e normas pertinentes.

!

10. APROVACAO

Esta politica entra em vigor nesta data, revogadas as disposigoes em contrario.

Belo Horizonte, de de 2019.

DANJE DE MATOS
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSE RANDOLFO REZENDE^SAWANA
DIRETOR DE PATRIMONIO

/
X

ALFREDO \/l£ETtfTE FISCHERX^^
DIRETOR DE ADf^lSTRAfAO'EFI^AT^C^

RENATO DE SOUZA COSTA
DIRETOR DE MINERA£AO, ENERGIA E INFRA- 

ESTRUTURA

-----RICARDO WAGNER RIGHI DE TOLEDO
DIRETOR DE FOMENTO A INDUSTRIA DE ALTA 

TECNOLOGIA
obu ^ 31115,

i
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1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GERAL
Orientar aos empregados da Companhia sobre os procedimentos e rotinas da gestao 

documental visando:

a) O controle e preservagao do acervo da Codemge e suas subsidiarias;
b) A precisao e seguranga no arquivamento, uso e movimentagao dos documentos 

produzidos e recebidos diariamente; e,
c) Agilidade na recuperagao de itens documentais e informagoes - qualquer que seja 

o suporte (digital ou analogico).

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Adotar na Companhia boas praticas relacionadas a:

a) Organizagao, acondicionamento, armazenamento e movimentagao correta dos 

documentos em todos os setores da Codemge - inclusive os documentos digitais 

e/ou digitalizados armazenados nas maquinas ou em sistema e/ou repositorio 
disponivel, para agilizar consultas e acessos;

b) Classificagao e identificagao da documentagao produzida e recebida;
c) Utilizagao de urn sistema de controle para localizagao e recuperagao de 

documentos e informagoes nos setores da Companhia;
d) Conservagao de copias ou backups em maquinas e/ou locals diferentes, 

priorizando a seguranga, evitando perda total em caso de sinistro;
e) Envio de todos os documentos relatives ao Processo Interno Unico para a Central 

de Processes, de acordo a NP 043, utilizando o sistema de protocolo na Intranet.
f) Realizagao da transferencia da documentagao para o Arquivo, obedecendo a 

Tabela de Temporalidade e Destinagao de Documentos (TTDD) utilizando as 

ferramentas disponiveis na Intranet (Termo de Transferencia / Protocolo).

2 CONCEITOS

2.1 PRINCIPIOS ARQUIVISTICOS

r
Pagina 2 de 21



/CcODEMGE i

POUTICA CORPORATIVACompanhla de Oesenvolvlmento de Minas Gerais

Codigo: 

PC 014

Implanta^ao:

17/12/2019
Revisao:

POUTICA DE ARQUIVO
1

A Codemge, com sua Politica de Arquivo, adota os principios arquivisticos relacionados 

abaixo como fundamento das agoes de organizagao, preservagao e controle do seu 

acervo documental.

1

*■

a) Integridade ou indivisibilidade: urn fundo de arquivo, conjunto de documentos 

de uma mesma proveniencia, deve ser preservado sem dispersao, mutilagao, 

alienagao, destruigao nao autorizada ou adigao indevida.

b) Organicidade: caracteristica na qual o arquivo reflete a estrutura, as fungoes e 

as atividades da entidade produtora e acumuladora em suas relagoes internas e 

externas, estrutura que nao deve ser quebrada.

c) Proveniencia: origem e/ou identidade do documento em relagao ao seu produtor 

e/ou receptor. Arquivos de outras instituigoes ou pessoas devem manter a 

respectiva individualidade, dentro de seu context© de produgao, nao devendo ser 
misturados a outros de origem distinta.

d) Temporalidade: deve-se considerar os documentos de arquivo em suas fases 

corrente, intermediaria ou permanent© - de acordo com a frequencia de uso 

identificada pelos responsaveis por sua custodia, e com os valores primario e 

secundario atribuidos a esses documentos.

1

!

i

*•!

-.I

t
t
i
i

■

2.2 DEFINIQOES
a) Arquivo de seguranga - Conjunto de copias arquivadas em local diverse daquele 

dos respectivos originais para garantir a integridade da informagao.
b) Arquivo digital - Conjunto de bits que formam uma unidade logica interpretavel 

por um programa de computador e armazenada em suporte apropriado.
c) Captura digital - Incorporagao de um documento ao sistema de gestao 

arquivistica por meio das agoes de registro, classificagao, indexagao, atribuigao 

de metadados e arquivamento.
d) Ciclo de vida dos documentos - Fases pelas quais passam os documentos de 

arquivo: 1. Arquivo Corrente - documentos desde sua produgao, enquanto estao 

em tramitagao ou que, mesmo sem movimentagao, constituem objeto de consulta 

frequente; 2. Arquivo Intermediario - documentos com uso pouco frequent© e que
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aguardam destinagao final (a eliminagao ou guarda permanente); 3. Arquivo 

Permanente - documentos preservados em carater definitive em fungao de seu 

valor.
e) Copia de seguranga - Copia feita com vistas a preservar as informagoes no caso 

de perda 6u destruigao do original {backup).
f) Digitalizagao - Processo de conversao de um documento para o formate digital 

por meio de dispositive apropriado. O produto dessa conversao sera uma copia, 
que nao substitui o documento original, o qual deve ser preservado.

g) Digitalizador - Periferico de entrada que digitaliza imagens, fotos e textos 

impresses e os transfere para o computador, um processo inverse ao da 

impressora.
h) Documento digital - Informagao registrada, codificada em digitos binaries, 

acessivel e interpretavel por meio de sistema computacional. Documento digital 
nao e virtual: esta fixado em um dispositive fisico (HD - disco rigido, CD, DVD). 
O documento digital e um objeto fisico (suporte), logico (software e formates) e 

conceitual (conteudo).
i) Dots Per Inch (dpi) - Pontos por polegada. Expressa o numero de pixels 

utilizados para apresentar uma imagem.
j) Filme diazo - Filme sensibilizado com sais diazoicos, em que a imagem e obtida 

apos exposigao a luz ultravioleta, sendo utilizado em copias de microfilmes para 

consulta. Tambem chamado copia diazo.
k) Format© de arquivo - Conjunto de regras e pad roes para a interpretagao dos 

bits constituintes de um arquivo digital: a) aberto - quando as especificagoes sao 

publicas (p. ex.: .xml, .html, .txt, .png); b) fechado - especificagoes nao divulgadas 

pelo proprietario (p. ex.: .doc); c) proprietario - especificagoes definidas por uma 

organizagao que mantem seus direitos, pode ser de uso gratuito ou nao (p. ex.: 
.pdf, Jpeg, .doc e .gif); d) padronizado - quando as especificagoes sao produzidas 

por um organismo de normalizagao, os formates sao abertos e nao proprietarios 

(p. ex.: .xml, .pdf/A).
l) Gerenciamento Eletronico de documentos - GED - Ferramenta de uso interne 

no ambito da Companhia que permite gerenciar os documentos em formate 

digital, preservando a informagao e organizando-a eletronicamente, bem como 

controlar o acesso aos documentos digitais e a publicagao de novos documentos.
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m) Imagem de abertura - Conjunto de informagoes tecnicas e outros dados 

considerados uteis, localizado no inicio de um rolo de microfilme.
n) Imagem de encerramento - Conjunto de informagoes tecnicas e outros dados 

considerados uteis, localizado no fim de um rolo de microfilme.
o) Integridade ffsica do documento - Estado do documento que se encontra 

complete e nao sofre nenhum tipo de corrupgao ou alteragao nao autorizada nem 

documentada.
p) Interpolagao - Adigao de novos pixels a partir de pixels existentes, por meio de 

um software; tern o proposito de fazer com que uma imagem digital parega ter 
sido capturada originalmente com maior resolugao.

q) Metadados - Sao dados relatives a outros dados. Um metadado descreve ou 

identifica um certo dado, geralmente uma informagao inteligivel por um 

computador.

r) Optical Character Recognition (OCR) - Tecnologia para reconhecer caracteres 

a partir de um arquivo de imagem ou mapa de bits. Atraves desse recurso e 

possivel digitalizar um documento impresso e obter um arquivo de texto 

editavel/pesquisavel.

s) Portable Document Format (PDF) - Formate de arquivo,, desenvolvido pela 

Adobe Systems, para apresentar e compartilhar documentos de maneira 

confiavel, e de forma independente do aplicativo, do hardware e do sistema 

operacional usados para cria-los.
t) Os padroes PDF/X, PDF/E e PDF/A1 sao definidos pela ISO (International 

Organization for Standardization - Organizagao Internacional para Padronizagao). 
Padroes PDF/X se aplicam a troca de conteudo grafico; padroes PDF/E se 

aplicam a troca interativa de documentos de engenharia; padroes PDF/A se 

aplicam ao arquivamento de longo prazo de documentos eletronicos.

u) Prazo de guarda - Prazo definido na Tabela de Temporalidade e Destinagao de 

Documentos - TTDD, que estipula o periodo de arquivamento dos documentos 

nas fases corrente e intermediaria, ao fim do qual sua destinagao e efetivada.

■I
t
f

i

i.

1
i

■i

-in
i
i

1 PDF/A e um formate com garantia de manuten?ao e recuperagao de seu conteudo, independente do periodo de 
tempo decorrido (ISO 19005), e permite a conversao de seu conteudo para outros formates de arquivos. Com a 
normatizagao, o PDF deixou de ser propriedade da Adobe para se tornar padrao internacional (ISO 32000).
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v) Processo Interne Unico (PI Unico) - Conjunto de documentos oficialmente 

i reunidos no decurso de uma agao administrativa, de forma sistematica e
cronologica, o qual constitui uma unidade de arquivamento; dossie composto, 
geralmente, pela documentagao associada ao procedimento licitatorio ou a 

compra direta, celebragao do instrumento juridico, atos de gestao e fiscalizagao 

associados.

w) Sinaletica - Recurso de comunicagao utilizado em microfilmes, contendo 

informagoes pertinentes ao conteudo da microforma.
j

2.3 DOCUMENTOS DE ARQUIVO
Os documentos arquivisticos produzidos e/ou recebidos pela Companhia, sao registros 

que se apresentam em suportes, formates e tipologias variados:

Tabela 1 - Caracterlsticas do documento arquivlstico
f

CARACTERl'STICA DEFINigAO EXEMPLOS

Base fisica sobre a qual a Papel, disco/fita magn^tica, acetate e outros. 
informagao 6 registrada.

SURORTE

( Folha, mapa, planta, gravura, livro, caderno, ; 
caderneta, cartaz, slides, filme, microfilme e 
outros.

Conjunto de caracterlsticas 
flsicas de apresentagao, de 
tecnicas de registro e 
estrutura da informagio de 
um documento.

j FORMATO \
■

!_
Audiovisual: a linguagem basica 6 a associagao 
de som e imagem - filmes, videos, DVDs, etc. i

Cartografico: representagoes gr£ficas da !
superficie terrestre e desenhos tecnicos - projetos, 
plantas, mapas, etc.
Fonografico: a linguagem basica 6 o som - discos 
(long play - LP), fitas cassete, CDs.

Configurag§o de um 
documento definida pelo 
meio e linguagem utilizados 
na apresentagao de seu 
conteudo.

GENERO

Iconografico: a linguagem basica e a imagem - 
cartoes postais, fotografias, gravuras, desenhos,
etc.

Micrografico: documentos em microforma - 
microfilme.

Textual: a linguagem basica e a palavra escrita - 
textos manuscritos, impresses, digitados, 
digitalizados, em pen drive, CD ou DVD.
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Configuragao que assume Ata, Escritura, Certidao, Relatorio, Boletim, 
um documento de acordo Cronograma, Projeto, Formulcirio, Declaragio, 
com a disposigao e a Atestado e outras. 
natureza das informagoes 
nele contidas.

ESPECIE

Configuragao que assume Ata da Assembleia Geral Ordin£ria, Ata de 
uma esp^cie documental de Reuniao da Diretoria, Escritura de Constituigao de 
acordo com a atividade que Sociedade Anonima, Escritura de Doagao de Area,

Certidao Negativa, Certidao de Nascimento, 
Relatdrio de atendimento, Relatdrio Financeiro, 
Boletim de Caixa, Boletim de Ocorrencia, Atestado 
Medico, Atestado de Capacidade T6cnica, etc.

TIRO DOCUMENTAL

a gerou. _ i

2.4 INSTRUMENTOS ARQUIVISTICOS
Sao instrumentos de gestao documental utilizados para registro, indexagac, 
organizagao, classificagao e localizagao de documentos - eles auxiliam e agilizam o 
processo de eliminagao e o acesso aos itens documentais e seus dados.

2.4.1 PLANO DE CLASSIFICAQAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO - PCL
Nesse instrumento os documentos sao agrupados e recebem um codigo de classificagao 

que tern como referencia seu contexto de produgao, de acordo com a fungao e a 

atividade que os gerou ou acumulou. E uma ferramenta da gestao de documentos que 

favorece a racionalizagao e precisao no arquivamento e na recuperagao de documentos 

e informagoes; e serve de base para a construgao da Tabela de Temporalidade e 
Destinagao de Documentos - TTDD.

Cada setor da empresa produz e recebe documentos relacionados com as atividades 

que desempenha. Alguns tern a fungao de auxiliar e viabilizar o desempenho da empresa 

no cumprimento de sua missao - atividades-meio. Por exemplo:

> Auditoria
> Comunicagao institucional
> Gestao administrativa
> Gestao de bens materiais e patrimoniais
> Gestao de recursos humanos
> Gestao orgamentaria e financeira

Outros realizam as atividades relativas as atribuigoes especificas da Codemge - 

atividades finalisticas. Exemplos:

!

;
:

it

yr <!!
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> Fomento a industria de alta tecnologia
> Fomento ao desenvoivimento de distritos industrials
> Produgao mineral, de energia e desenvoivimento de infraestrutura

2.4.2 TABELA DE TEMPORALIDADE E DESTINAQAO DE DOCUMENTOS - HDD ,
Instrumento que cletermina os prazos de guarda durante o ciclo de vida dos documentos 

(fase corrente e intermediaria) e sua destinagao - eliminagao ou guarda permanente.

A TTDD e elaborada com base no valor atribuido aos documentos de arquivo - que pode 

ser administrative, fiscal, informative, legal, probatorio e/ou historico - e tambem em 

obediencia a legislagao vigente.

A Gomissao Permanente de Avaliagao de Documentos - CPAD e a responsavel por 
realizar a avaliagao dos documentos, orientar a elaboragao, e periodicamente revisar e 

atualizar a TTDD, e outros instrumentos e normas relacionadas a gestao de documentos.

3 PROCEDIMENTOS E ROTINAS
Os procedimentos abaixo devem ser observados na rotina de atividades da Codemge 

objetivando boas praticas na gestao de documentos:

a) Classificagao dos documentos
b) Acondicionamento
c) Coritrole e recuperagao de documentos e informagoes
d) Armazenamento
e) Manuseio e transporte
f) Transferencia de documentos para o arquivo
g) Reprografia

3.1 CLASSIFICAQAO DOS DOCUMENTOS
Cada documento (pasta, dossie ou caixa) - analogico ou digital - deve ser 
adequadamente classificado e identificado, de acordo com o Plano de Classificagao de 
Documentos da Codemge que esta sendo implantado, conforme a fungao e atividade 

que o gerou, conforme a agao, fato ou evento que motivou sua produgao.
!

fT
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A identificagao e essencial para que o armazenamento, a localizag§o, a tramitagao ou 

encaminhamento, a juntada e a devolugao ao local de origem sejam realizados de forma 
agil e sem riscos de enganos ou extravios.

Nas pastas, envelopes e caixas de documentos analogicos, deve-se fazer uso de 

etiquetas conforme exemplificado abaixo.

1

1
.i

■A1
Caixa n2 Caixa n2

PIRMA COPASA01 03

AREA: GEMINAREA: DIFAT 'iit

CONTEUDO:
- Medigoes / pagam. / devolu^oes - 

2013 - Pasta 1

CONTEUDO:
•I
I

ESPECIFICACOES- 

PASTAS 1, 2, 3, 4 e 5 

Total: 5 pastas

-I

- Requer. de Alvara Sanitario; T. de 

Resp. Tecnica; DAE e compr. de 

pagamento - 2013

i

■i
’

4-E-mails-2012

q
i

/k
!l

Jr •

i
if:
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!

3.2 ACONDICIONAMENTO
Todos os documentos devem ser acondicionados em condi?6es adequadas ao seu uso 

e preservagao.

a) Com relagao aos documentos analogicos:
• Os papeis devem estar acondicionados em pastas ou envelopes, e caixas;
• As presilhas devem ser em material plastico;
• As praticas de grampear e colar documentos devem ser evitadas;
• Os documentos, dossies, processes ou volumes devem ser arquivados em 

pastas, envelopes e caixas de acordo com suas dimensoes;
• As pastas, envelopes e caixas devem ser organizados evitando ocupagao 

excessiva;
• Cada caixa deve ter a ocupagao de no minimo 75%.
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i!b) Os documentos digitais ou digitalizados podem estar em servidor externo, interne, 
em computador, HD externo ou outras midias, inclusive as copias ou backups - 

acondicionados e armazenados visando sua preservagao e acesso.

3.3 CONTROLE E RECUPERAQAO DE DOCUMENTOS E INFORMAQOES
a) Cada setor ou area deve utilizar um sistema de controle para registrar cada documento 

sob sua custodia, seu local de armazenamento (diretorio, pasta, caixa, armario) e sua 

movimentagao. Rode ser uma planilha ou tabela. Exemplo:

i

)!

I
)

4
i
.j

1
Diretoria de Mineragao, Energia e Infraestrutura 

Gerencia de Engenharia - GEREN

Controle - Documentos produzidos 
e/ou recebidos

Area: GEREN 
Local: 3^ andar 
Ramal: 8978

iC’cODEMGE
- .......................-tA

1
Is

i
DESCRICAO LOCALIZACAO EMPR^STIMO/

DEVOLUgAO

Data/Responsavel

FORMATO/

QUANTIDADE
CAIXA

Data/AnoITEM
DOCUMENTAL

DATA DE 
ARQUIVAMENTO

responsAvel

I

■ I
'l

112/2018 31/12/2018 
Eliane Paiva

1 envelope 
(2 pranchas) 

CX 1

Armario de 
Eliane Paiva

Projeto
Arquitetonico

DI-UBL- 
Transp. Minas 
Gerais - T. 
Anuencia 
079/18

t

*
f*12/2018Dl - CLF - Kelly 

Cristine 
Bernardo -T. 
Anuencia 
076/18 - Area 
4.974,48 m2

1 envelope 
(1 prancha)

Projeto
Arquitetonico f

CX 1
!■

12/20181 envelope 
(Pranchas A 
01 a A 04)

Dl - PSA - 
Alianfa Empr. e 
Participagoes - 
T. Anuencia 
082/18-Area 
2.360,00 m2

Projeto r

'1Armario 1

CX 2

t. «I
0b) E responsabilidade do setor/area atender solicitagoes de documentos e informagoes 

de seu arquivo corrente em tempo habil, observando os procedimentos e restrigoes 
de sigilo, de acordo com as normas da CODEMGE (NR 023, NR 034, PC 004, PC 

008).

1
•jj

1/r .1

’i!Pagina 11 de 21
;
■tj

I.A



/CfcoDEMGE POLITICA CORPORATIVACompanhia de Desenvoivimento de Minas Gerais

Codigo: 

PC 014

Implanta^ao:

17/12/2019
Revisao:

POLITICA DE ARQUIVO

3.4 ARMAZENAMENTO
Recomenda-se:

a) Evitar que haja no local de armazenamento, tanto dos documentos convencionais 

como dos digitals:
I) A incidencia direta da luz solar sobre os documentos e sobre o local aonde 

estao armazenados;
II) indices elevados e variagoes bruscas de temperatura e umidade relativa do

ar;
III) O cqntato com instalagoes hidraulicas e eletricas.

Promover a ventilagao do ambiente de forma natural ou artificial, inclusive na 

disposigao do mobiliario, para facilitar o fluxo de ar.
Guardar os documentos originals e suas copias digitais e em microfilmes em 

locals distintos, para que nao haja perda total em caso de sinistra.

b)

c)

3.5 MANUSEIO E TRANSPORTE
As boas praticas de manuseio e transporte visam preserver a saude dos usuarios e a 

integridade dos documentos. Recomenda-se:

a) Manusear os documentos sempre com as maos limpas;
b) Evitar a proximidade dos documentos com alimentos, embalagens de alimentos, 

agua e bebidas em geral;
c) Evitar que os documentos convencionais sejam dobrados ou rasgados;
d) Utilizar luvas (mascara e jaleco, quando necessario) ao manusear fotografias, 

filmes, microfilmes, discos e suportes magneticos e opticos, considerando a 

fragilidade' dos materials e a necessidade de protegao dos usuarios; e ao 

manusear documentos amarelados, manchados, empoeirados - para nao se 

expor a sujeira, fungos e bacterias;
e) Utilizar involucre (pasta, envelope e/ou caixa) e meio de transporte apropriado ao 

transportar os documentos.

3.6 TRANSFERENCIA OU RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS PARA O ARQUIVO
a) Os documentos produzidos e recebidos por cada setor devem permanecer nos 

arquivos setoriais durante a fase corrente - quando ainda estao tramitando, precisam 

ser consultados com frequencia ou estao vigentes*. Apos essa fase, podem ser
Pagina 12 de 21
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transferidos para o arquivo ou ainda permanecer no setor durante a fase intermediaria: 
conforme os prazos estabelecidos na TTDD.

* Na Codemge, sao excegao os Processos Internos regidos pela Lei 13.303, pelo 
Regulamento Interno de Licitagao e Contratos da Codemge - RILC e pela NP 043 PI Unico.

b) Toda documentaqao pertinente ao Processo Interno Unico deve ser digitalizada e 

enviada para a Central de Processos logo apos a finalizagao de cada atividade a ele 

relacionada, para que seja arquivada em ordem cronologica e possa retratar de 

maneira fiel o desenrolar do processo; a copia digital deve ser publicada no GED pela 

equipe responsavel na Central de Processos. Devem ser enviados, documentos 

como: correspondencia, e-mail, oficio, faturamento, medigao, relatorio, nota fiscal, 
pedido de pagamento, glosa, ordem de compra, comprovante de pagamento, mapa, 
planilha, demonstrative, ata de reuniao, parecer tecnico ou juridico, e outros.

c) As ferramentas Protocolo e Arquivo, na aba “SERVIQOS” na Intranet, devem ser 
utilizadas por todos os empregados:

s

,■

3.6.1 Protocolo Eletronico
a) O protocolo e para registro da movimentagao/tramitagao dos documentos entre os 

setores da empresa, inclusive da transferencia da documentagao que compoe o 

Processo Interno Unico para a Central de Processos, observando o estabelecido na 
NP 043 da Codemge.

b) A plataforma pode ser acessada pela intranet, por meio do menu “servigos”, em 

seguida, “protocolo eletronico”. Ao clicar nesta opgao e possivel criar protocolos e 

acessar os que foram recebidos e enviados.

i

s
i
I3.6.2 Arquivo

a) Ao clicar nessa opgao estarao disponiveis os itens:

^ Termo de Transferencia de Documentos - utilizar para transferir documentos dos 
setores para o Arquivo, conforme a TTDD, apos a fase corrente ou intermediaria.

-1 Tabela de Temporalidade e Destinagao de Documentos (TTDD).

b) Antes de fazer a transferencia de documentos, o funcionario deve observar os prazos 

estabelecidos na TTDD.

!8it
i!
s
t

i j:
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c) E necessario preencher o Termo de Transferencia de Documentos, e somente apos 
conferida a documentagao e aprovado o Termo, sera realizada a transferencia dos 

documentos.

3.7 REPROGRAFIA
a) A digitalizagao e a microfilmagem sao recursos para ampliar e agilizar o acesso, e 

preservar documentos e informagoes necessaries e relevantes para as atividades da 

Empresa, eliminando constante tramitagao e manipulagao da documentagao.

b) Devem ser realizados de maneira criteriosa, evitando atividades e gastos 

desnecessarios.

3.7.1 Microfilmagem:
a) Deve ser utilizada para gerar copia de documentos considerados de valor permanente 

e/ou historico conforme estabelecido na TTDD.

b) A microfilmagem e vantajosa por ser uma copia confiavel, aceita para efeito legal, por 
ser duradoura e economizar espago de armazenamento.

c) Todos os itens documentais a serem microfilmados devem ser selecionados, 
preparados, microfilmados e processados, armazenados e provides de urn 

mecanismo de acesso de acordo com as normas tecnicasz. Cada filme deve center a 

imagem de abertura e de encerramento, e a sinaletica estabelecida.

. d) A classificagao do filme e feita de acordo com sua expectativa de vida (EV). Deve ser 
utilizado filme com longevidade de 500 anos - classificagao EV-500. Para atender a 

esse criterio adota-se o filme de gelatina e prata com base de poliester, que ao
i

cbmegar a deteriorar-se, pode ser duplicado. Deve ser feita tambem a copia diazo 

para utilizagao quando for precise consultar o material microfilmado, com o objetivo 

de preservar o microfilme original.

e) Para garantir o acesso as microformas deve-se cumprir boas praticas como:

I) Adotar medidas para preservagao das microformas e substituir as danificadas;
II) Proporcionar catalogagao e indexagao apropriadas;

Or
2 Normas tecnicas nacionais [USA] do American National Standards Institute, ANSI [Institute de Normas Tecnicas 
Nacionais Americano], da Association for Information and Image Management, AIIM [Associagao para o 
Gerenciamento de Informa^ao e Imagem], e de outras institui?6es que controlam requisites de materia-prima, 
procedimentos, qualidade da produ?ao, da inspegao e armazenamento.
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III) Oferecer equipamento de exibigao prontamente disponivel, em areas de leitura 

adequadas, e realizar sua manutengao periodica.

3.7.2 Digitalizagao:
a) Deve ser utilizada para gerar copia digital dos documentos da Companhia com o 

objetivo de ampliar e agilizar o acesso dos usuarios aos dados e informagoes 

necessaries a tomada de decisoes e ao desempenho de suas atividades.

b) Em alguns casos, por razoes operacionais, pode ocorrer sob demanda, para atender 

em tempo habil a solicitagao de urn usuario interne ou externo; observando as normas 

de classificagao de sigilo e seguranga da informagao (NP 023 e 034), e a legislagao 
pertinente.

c) Ha cinco fatores que determinam a qualidade da imagem digital: resolugao linear, 
profundidade de bit, niveis de compressao, caracteristicas dos equipamentos, e as 

tecnicas utilizadas nos procedimentos que resultam no objeto digital.

i) Resolugao linear (ou Resolugao 6ptica) - E determinada pelo numero de pixels 

utilizados para representar a imagem (dpi); quanto maior o numero de pixels maior 
sera a resolugao da imagem e a riqueza de detalhes. E necessario.ter como parametro 
de qualidade a nao utilizagao de interpolagao, pois resulta no aumento artificial da 
resolugao.

ii) Profundidade de bit (resolugao tonal, de cor ou variagao dinamica) - E uma 

medida do numero de bits utilizados para definir cada pixel.

> Bitonal (preto e branco) - usada para a maioria dos documentos que contenham 

texto;

> Tons de cinza* - usada quando houver fotos, imagens ou outras informagoes que 

precisam de melhor qualidade.

> Colorido* (RGB) - usada exclusivamente quando for vital a apresentagao de cores.

* Ao utilizar essas resolugoes, a imagem apresenta melhor qualidade, mas os 
arquivos fleam maiores, tornando mais lento tanto o processo de digitalizagao quanto 

o de leitura dos documentos.

iii) Niveis de compressao - Existem varies tipos de formates de arquivo digitais e de 

softwares de imagem que permitem a sua compressao, o que os torna menores em 
volume de bits. A compressao nao deve afetar a qualidade da imagem digital em
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relagao a sua fidelidade ao original (escala 1:1). Ha formates de compressao sem 

perda de qualidade aparente (lossless) e com perdas (lossy).

Tabela 2 - Especificagoes para uma boa qualidade de digitalizagao

Resolugao minimaModo de
Tipo de documento

cores

Textos impresses, sem manchas, folhas 

preservadas.
300dpiBitonal

300dpiTons de cinzaTextos impresses com manchas.

300dpiTons de cinzaCapas dos documentos.

Textos com imagens ou fotografias em preto 

e branco.
300dpiTons de cinza

Textos impresses, com folhas deterioradas 

ou rasgadas.
400dpiTons de cinza

Colorido 300dpiTextos com imagens ou fotografias coloridas.

400dpiTons de cinzaManuscritos.

Colorido 400dpiImagens ou fotografias coloridas.

Colorido 3000dpiNegatives fotograficos.

Colorido 400dpiDocumentos cartogr^ficos.

Tons de cinza 600dpiPlantas, projetos.

iv. Caracteristicas dos equipamentos - A escolha do equipamento de captura digital 
deve ser determinada pelas caracteristicas fisicas do suporte (dimensoes, tipo de 

material e tonalidade) e pelo estado de conservagao do documento original - para 
garantir a fidelidade visual do representante digital, sem comprometer o estado de 

conservagao do documento original.

!
i
i
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Diqitalizadores de mesa - Sao indicados para documentos pianos em folha simples 

(ate o tamanho A3) e amplia^oes fotograficas contemporaneas. Este tipo de 
equipamento nao se aplica a documentos encadernados.

Diqitalizadores planetarios - Utilizam uma unidade de captura semelhante a uma 

camera fotografica, uma mesa de reprodugao que define a area de escaneamento, e 

uma fonte de luz. Sao usados para a digitalizagao de documentos pianos em folha 

simples, de documentos encadernados que necessitem de compensagao de lombada, 
e de documentos fisicamente frageis, de forma a garantir sua integridade fisica, per 
nao exercer nenhuma forma de tragao ou pressao mecanica sobre eles.

Cameras diqitais - O uso desses dispositivos implica no uso de mesas de reprodugao, 
para garantir o paralelismo necessario a uma boa qualidade da imagem digital gerada, 
alem de sistemas de iluminagao artificial compativeis, necessariamente com baixa 

intensidade de calor e o minimo de tempo de exposigao para nao comprometer o 

estado de conservagao dos documentos arquivisticos originals, em especial os itens 

coloridos e as fotografias produzidas atraves de processes fotograficos nao 

contemporaneos.

Diqitalizadores de producao e alimentacao automatica - A utilizagao desse tipo de 

equipamento deve ser criteriosamente avaliada, devido ao risco potencial de danos 

fisicos e de redugao da longevidade dos documentos originais.

Seu modo de operagao quando esta em contato com o documento, devido a 

luminosidade artificial intensa e ao calor emanado, tornam esse equipamento 

improprio para a reprodugao de documentos frageis ou fragilizados por deterioragao, 
que contenham elementos nao pianos como selos de cera, selos de papel, marcas 

em relevo, e considerando as caracteristicas fisico-quimicas (dimensao, gramatura do 

papel, tipo de papel, tipo de tinta) dos documentos fora do padrao.

Documentos de valor artistico, historico, considerados raridade e fotograficos (em 

pelicula, papel fotografico e assemelhados), nao podem ser digitalizados nesse tipo 

de equipamento com alimentagao automatica, independentemente de seu tipo e 

estado de conservagao.

v. Tecnicas e procedimentos - O objetivo na reprografia, e garantir o maximo de 

fidelidade entre a copia digital e o documento original, assegurando sua preservagao 
durante o processo de captura digital. A Codemge adotou o formate PDF/A 

pesquisavel (com o reconhecimento de caracteres - OCR). Esse formate digital possui
uma taxa de compressao menor, porem oferece ao usuario uma representagao fiel do
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documento original, em um unico arquivo digital, mesmo quando contem multiplas 

paginas e imagens fixas.

v.1 Toda documentagao deve ser tratada e organizada antes da digitalizagao: tirar 
clipes, grampos, marcadores, desdobrar e desamassar as folhas, conferir a ordem 

e/ou numeragao das paginas. Quando as folhas estiverem rasgadas, recomenda-se a 

utilizagao do digitalizador de mesa. Para pequenos reparos pode-se fazer o uso 

cuidadoso de Fita magica, evitando a formagao de rugas no papel - nunca utilizar fita 

adesiva ou durex.

v.2 Observar o estado de conservagao e as caracteristicas fisicas da documentagao 

com o objetivo de decidir que equipamento, qual resolugao e modes de cores utilizar, 
e quais os cuidados a tomar durante a digitalizagao para nao danificar os documentos 

originais.

v.3 As capas, divisorias, folhas de rosto, os involucres e as paginas sem impressao 
(frente e verso), devem ser digitalizadas quando contiverem algum tipo de dado ou 

informagao como sinalizagbes, anotagoes, selos, carimbos e/ou numeragao grafica ou 

manuscrita.

v.4 Os processes e dossies que possuem centenas de folhas, devem ser divididos em 

arquivos digitais com a quantidade limite de no maximo 420 paginas, para evitar 

lentidao e dificuldade na leitura de seu conteudo.

v.5 Os formates “Tons de cinza" e “Colorido” ocupam maior espago, por isso 

recomenda-se. que sejam usados criteriosamente. Por exemplo, quando um 

documento possui poucas paginas com fotos, desenhos ou plantas, deve ser todo 

digitalizado em “Preto e branco”, e somente essas poucas paginas em “Tons de cinza”.

v.6 Para facilitar o salvamento dos arquivos durante a digitalizagao, deve ser criada 

uma pasta temporaria, que pode center subpastas para separar, por exemplo, 
documentos apenas digitalizados e documentos ja conferidos.

i

v.7 Apos a digitalizagao, a copia digital deve ser conferida para que apresente um 

padrao de qualidade, e os usuarios tenham acesso a uma documentagao completa e 
legivel.

> Quando as folhas estiverem numeradas, em ordem e sem nenhuma falha na 

sequencia numerica, pode-se conferir a copia digital apenas observando a 
numeragao.
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Se nao ha verso nas folhas, o primeiro passo e verificar se o numero de paginas 
da digitalizagao corresponde ao numero de folhas digitalizadas. Em caso de 

divergencia, conferir uma a uma.
Eliminar as folhas em branco manualmente.
Verificar se ha manchas e/ou riscos, folhas dobradas e/ou sobrepostas, imagens 

cortadas ou incompletas; refazer a digitalizagao das folhas que apresentarem 

alguma falha; e, depois de adiciona-las, conferir novamente a copia digital 
comparando-a ao original.
Fazer a rotagao das folhas, quando necessario, para que o texto ou imagem 

fique na posigao correta para leitura.
Realizar tambem o corte, se for precise, para que a imagem digital corresponda 
exatamente ao documento original.
Testar o sistema de busca para observar se o OCR foi realmente aplicado.

>
!

>
>

!

>

>
:

>

I
3.7.3 Armazenamento e Acesso
a) A documentagao relativa ao Processo Interno Unico deve ser publicada no GED.

Os fiscais, responsaveis por enviar os documentos de cada etapa que compoe os 
Processes Internes Unicos, devem digitalizar e salvar os documentos, produzidos e 

recebidos, na pasta CENTRAL DE PROCESSOS disponivel na rede, conforme a 

norma NP 043, os quais posteriormente sao publicados no GED pela equipe de 

trabalho da Central de Processes.
j

b) Publicagao de outros tipos de documentos

Os outros tipos de documentos, devem ser publicados no GED pela area que gerou 

e/ou recebeu essa documentagao no exercicio de suas atividades, conforme o 

estabelecido na NP 027 - Norma de Utilizagao, Publicagao e Gerenciamento de 

Documentos - GED.

f

s
1
.«:

-;

c) O acesso aos documentos no GED, obedece ao estabelecido nas normas da 

Codemge (NP 023, NP 027, NP 034, PC 004, PC 008).
i Id) A documentagao da Companhia, armazenada em outras midias, e disponibilizada 

aos usuarios mediante solicitagao ao Arquivo. Na Intranet, na aba “SERVIQOS”, clicar 
em “Arquivo”, depois “Pesquisas/Pedidos de documentos”, e no botao “Abrir 

chamado”. Ao preencher e enviar, a equipe do arquivo recebe o chamado na caixa de

»v

I
1
Jir !:
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e-mail e envia a copia digital dos documentos solicitados, ou disponibiliza os originals 

quando necessario.
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PORT ARIA PRES N° 21/17 }

Considerando legislagao estadual: Lei Estadual n° 19.420/2011 e Decretos Estaduais 
n° 46.398/2013 e 47.145/2017 no que diz respeito a criagao da Comissao Permanente 
para Avaliagao dos Documentos e a definigao dos prazos de arquivamento dos 
documentos referentes as atividades-meio e atividades-fim no ambito das Secretarias 
e Empresas Piiblicas do Estado de Minas Gerais;

Considerando a orientagao do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que 
recomendou que os prazOs de arquivamento dos documentos digitais e nato-digitais 
tenham os prazos de guarda definidoS/ conforme orientagoes do Arquivo Nacional e 
no ambito estadual orientagoes do Arquivo Publico Mineiro;

Considerando a necessidade de atualizar a Tabela de Temporalidade Documental 
existente;

Considerando a necessidade de atualizar os membros da Comissao de Definigao da 
Temporalidade dos Documentos - CDTD.

i:

i
I

O Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Economico de Minas 
Gerais - CODEMIG, no uso de suas atribuigoes legais e estatutarias.

RESOLVE:

jDesignar COMISSAO PERMANENTE DE AVALIAOAO DE DOCUMENTOS DE 
ARQUIVO - CP AD, da CODEMIG, que ficara assim constituida:

MembroS permanentes:

• Wellington de Lima;
• Raquel Gomide Queiroz;
• Rosalvo Andre de Araujo;
• Yael Machado da Silva;
• Renzo Domingos de Carvalho Leite.

i
f
iA comissao Cabera: ti:

Companhia de Desenvolvimento Economico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigenia - Beio Horizonte/MG - CEP 30150-350 -Tei.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br I

http://www.codemig.com.br


*sr
i '

l*?CODEMIG
Compart  ̂do Ocson-oMmentDEconfimtoodfi Minas Serais

i

Orientar e realizar o processo de analise, ayaliagao e selegao dos documentos 
de arquivo produzidos (em qualquer suporte) nos ambitos de atua<;ao da 
Codemig;
Identificar e definir os prazos de guarda e a destinagao dos documentos 
produzidos, recebidos e acumulados pelos arquivos correntes, intermediario e 
permanente da empresa, atraves da elaboragao e/ou atualizagao da Tabela de 
TempOralidade e Destinagao de Documentos de Arquivo (TTDDA);
Identificar os documentos qiie serao recolhidos para a guarda permanente e os 
que irao para eliminagao por serem destituidos de valor probatdrio e 
informativo.

A presente PORT ARIA, da qual se dara ciencia aos interessados e aos setoreS 
prbprios entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposigoes em contr&rio, 
em especial a Portaria PRES N° 21/15.

Belo Horizonte, 02 de maio de 2017.

Marco Antonio Soares da Cunha Gastello Branco 
Diretor-Presidente i

Companhia de Desenvolvimento Economicp de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigenia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

http://www.codemig.com.br
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Codemge e suas subsidiarias

EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL:

Nadia Lage de Medeiros Alves (Bibliotecaria/ Especialista em Gestao de Arquivo e
Documentos)
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PLANO DE CLASSIFICAQAO PARA O PROCESSO INTERNO UNICO - PI DA
CODEMIG E CODEMGE 

Versa© 1.0
i
!
s

APRESENTAQAO

?
Apresentamos o Plano de Classificagao para os Processes Internes Unicos da 

Codemge e da Codemig que foi elaborado com o objetivo de proporcionar melhor gestao 
arquivistica dos PI Unicos da Codemig e da Codemge.

O Plano de Classificagao de Documentos de Arquivo e a Tabela de Temporalidade 
e Destinagao de Documentos sao instrumentos de gestao documental que visam 
racionalizar a produgao, o arquivamento e a eliminagao de documentos de uma empresa.

Estes instrumentos sao o resultado de processes de classificagao e de avaliagao 
de documentos, operagoes arquivisticas que consistem em definir a temporalidade e a 
destinagao dos seus documentos apos o cumprimento de sua fungao juridico- 
administrativa. Esses processes partem da analise da estrutura organizacional e das 
atividades desenvolvidas pela empresa. Na pratica, atribui-se codigos de classificagao e 
seus respectivos prazos de guarda, adequados para cada serie documental.

Em Minas Gerais, a entidade responsavel pelas politicas de gestao de documentos 
do Poder Executive (da administragao direta e indireta) e o Arquivo Publico Mineiro. O 
APM desenvolveu o Plano de Classificagao e a Tabela de Temporalidade para serem 
utilizados na gestao dos documentos publicos do Estado.

Entende-se por Plano de Classificagao, conforme o Arquivo Publico Mineiro - APM, 
como o instrumento arquivistico utilizados nos arquivos correntes, elaborado a partir da 
analise e identificagao dos conteudos dos documentos, de acordo com suas fungoes, 
atividades e transagoes/ processes ou dossies. Sua configuragao e estabelecida por meio 
de urn conjunto de simbolos, normalmente constituidos por numeros que, mediante uma 
convengao, representa a codificagao atribuida aos documentos de arquivo.

Este Plano de Classificagao baseia-se integralmente no Plano de Classificagao do 
APM. No entanto, o instrumento do APM e demasiadamente amplo em relagao a produgao 
documental da Codemig e da Codemge. Portanto, foi necessario adapta-lo para a 
realidade documental de ambas empresas.

Para agilizar o processo de atribuigao dos codigos de classificagao e facilitar a sua 
consulta pelos usuarios internos, foi elaborada esta versao resumida e direcionada do 
Plano de Classificagao do APM contendo as classificagoes pertinentes aos Processes 
Internos Unicos produzidos pela Codemge e pela Codemig. Porem, havendo necessidade, 
quaisquer documentos nao contemplados nesta versao resumida poderao ser consultados 
no Plano de Classificagao do APM.

De forma geral, serao utilizados os mesmos codigos de classificagao na gestao dos 
PI Unicos de atividade-meio das empresas, mais especificamente a Classe 000- Gestao 
institucional. Tambem serao utilizados os codigos do Plano de Class ificagao do APM para 
determinadas atividades da area finalistica, como:
200. Desenvolvimento Economico;
420. Obras Publicas;
630. Cultura;
700. Ciencia, Tecnologia e Meio Ambiente.

E mister ressaltar que este Plano de Classsificagao devera ser utilizado por todos 
os colaboradores da Codemig, da Codemge e de suas subsidiarias que abrem o PI Unico, 
devendo este ser classificado no ato de sua criagao conforme seu objeto/assunto que
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constara no Plano de Classificagao. Em caso de dificuldade de localizagao no Plano de 
Classificagao, o colaborador poderar recorrer tambem ao Indice do Plano de Classificagao 
do APM, pois todos estes instrumentos ficarao disponiveis para consulta na lntranet.0 
codigo de classificagao atribuido ao PI Unico devera constar a lapis no lado inferior direito 
da etiqueta do PI Unico, padronizando e facilitando sua vizualiagao.

Por fim, resta salientar que este Plano de Classificagao esta na sua primeira versao, 
que devera ser revista e atualizada sempre que a Comissao Permanente de Avaliagao de 
Documentos (CPAD) da Codemge julgar necessario.
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GESTAO INSTITUCIONAL000
Abrange as atividades de apoio e controle de natureza tecnica, juridica e administrativa no 
cumprimento das atribuigoes institucionais, quando da execugao das atividades comuns e 
sistemicas dos 6rgaos e Entidades do Poder Executive do Estado de Minas Gerais.

010 Organizagao e Funcionamento

Celebragao de Termos de Parceria
Inclui Processo Interne Unico

001.22

Parcerias Publicas em Obras de Infraestrutura
Abrange a anSlise, o enquadramento da proposta e a aprovagao de Projetos de Parcerias em 
obras de infraestrutura.
Inclui Processo Interne Unico

001.241

Parcerias Publicas Difusas
Abrangem o fomento, o acompanhamento e a identificagao do real interesse publico na 
parceria proposta e seu enquadramento nos diversos tipos de parcerias legalmente possiveis. 
Inclui Processo Intemo Unico

001.242

Desenvolvimento Organizacional
Abrange o levantamento e a consolidagao de informagbes institucionais dos 
6rgaos/Entidades do Poder Executive do Estadode Minas Gerais,estabelecendo diretrizes e 
orientando as Instituigoes em suas propostas de reorganizagao para a elaboragao de Projetos 
de Estruturagao e Reestruturagao institucional.

001.3

Reestruturagao e Modelagem de Processes 
Inclui Processo Interno Unico

001.31

Organizagao Administrativa001.32

Estudos e Propostas de Reestruturagao Organizacional
Inclui Processo Interno Unico

001.322
i

Comunicagao Social
Abrange a coordenagao da publicidade e divulgagao das agoes e dos atos do Governo.

012

Divulgagao Institucional do Governo012.1

Campanhas Publicitarias 
Inclui Processo Interno Unico

012.11

Publicagao de Materias no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais
Abrange a prestagbo de servigos com publicagoes de materias encaminhadas b Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais.
Inclui Processo Interno Unico

012.12

Relacionamento com a Imprensa012.2

Produgao e Veiculagao de Sugestoes de Pauta e Materias
Abrangem a elaboragao de materias e notes encaminhadas para jornais.tedios e TVs como 
sugestao de pauta e divulgagao nos veiculos oficiais do Governo do Estado: sites Agencia 
Minas e Minas On-line e o Dterio Oficial do Estado de Minas Gerais.
Inclui Processo Interno Unico

012.22

1
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Gestao de Convenios013
l
1013.1 Credenciamento para Celebragao de Convenios no Cadastro Geral 

de Convenentes (CAGEC)
Municipios: Inclui Processo Interno Unico
Entidades de Assistencia Social: Inclui Processo Interno Unico
Entidades Esportivas, de Carater Amador e sem Fins Lucrativos: Inclui Processo Interno 
Unico
Outras Entidades Previstas em Lei de Diretrizes Orgamentarias: Inclui Processo Interno 
Unico
6rgaos ou Entidades Publicas: Inclui Processo Interno Unico 
Outras Entidades Nao Governamentais: Inclui Processo Interno Unico

•ri
I4
i
I

i

i

021.1 Gestao de Concursos Publicos
Abrange a anSlise da solicitagao de concurso, abertura do Processo, selegao da Entidade 
executora do concurso, aprovagao do Edital e supervisao de todo o processo, ate sua 
homologagao. ,
Inclui Processo Interno Unico
Sugere-se ordenar alfabeticamente por Tipo de Exame e Titulo do Concurso.

i
1
t

021.11 Autorizagao de Concursos Publicos
Abrange o c£lculo de impacto financeiro relative as demandas de autorizagao para concursos 
publicos.
Inclui Processo Interno Unico

't
.3
3s
f022.4 Capacitagao de Empregados

Inclui Processo Interno Unico i
I
II
•I

Cursos Promovidos pelos 6rgaos e por Outras Instituigoes
Abrangem o treinamento de empregadoes para atividades inerentes Ss fungoes dos 6rg§os 
e das Instituigoes; o planejamento, a elaboragao e a execugao de capacitagSo voltada para o 
aperfeigoamento do contigente interno aumentando o nivel da sua efetividade.
Inclui Processo Interno Unico

022.41 I
I
■j&1
1
X023.1 Movimentagao de Pessoal

Abrange a elaboragao de Normas, Procedimentos, Estudos e/ou Decisoes compreendendo 
grupos de empregados ou categorias funcionais.
Inclui Processo Interno Unico

JI
ia
1026.1 Beneficios !

I026.143 Inspegoes Periodicas de Saude
Inclui Processo Interno Unico

■iI026.19 Outros Beneficios
E(

026.2 Higiene e Seguranga do Trabalho
Inclui Processo Interno Unico !

s$
%026.21 Prevengao de Acidentes de Trabalho. Comissao Interna de 

Prevengao de Acidentes (CIPA)
Inclui Processo Interno Unico

Ii
i

026.211 Programas Preventives de Saude Laboral t

I2

3'

:>1!
' li



/Cgodemge/CcODEMIG Plano de Classificagao para o Processo Interno Unico da Codemig, CompantiU di DeunvoMmema Ob MIiui Gsult

Codemge e suas subsidiarias
Inclui Processo Interno Unico
Semana Interna de Prevengao de Acidentes de Trabalho (SIPAT) - Inclui Processo Interno 
Unico

Servigos Profissionais Transitorios Terceirizados. Autonomos. 
Colaboradores e Empresas (Inclusive Licitagoes) - Ex: MGS
Abrangem a Contratagao de Pessoas Fisicas (Profissionais autonomos e colaboradores) ou 
Jurldicas (Empresas) para Prestagao de Servigos sem Vinculo Empregaticio.
Inclui Processo Interno Unico

029.5

Menor Aprendiz - Ex.: Cesam
Abrange o Contrato de Aprendizagem - Trabalho Especial, ajustado por escrito e por prazo 
determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 16 (dezesseis) 
e menor de 18 (dezoito) anos, inscrito em Programa de Aprendizagem, formagao t6cnico- 
profissional metddica, compativel com o seu desenvolvimento fisico, moral e psicoldgico, e 
ao aprendiz, a execugao, com zelo e diligencia, das tarefas necesseirias a essa formagao. 
Inclui Processo Interno Unico

029.51

Aquisigoes e Contratagdes de Material Permanente e de 
Consume (Inclusive Licitagoes)

Compra (Inclusive Pregao Eletronico)
Inclui Processo Interno Unico (Inclusive Pregao Eletronico)

032

032.1

Processes de Licitagao Anulados, Revogados, Fracassados, 
Desertos e Cancelados 
Inclui Processo Interno Unico

032.11

Aluguel. Comodato. Leasing
Inclui Processo Interno Unico

032.2

Incorporagao.
Inclui Processo Interno Unico

032.3

Adjudicagao
Abrange a an£lise do Processo encaminhado pela Advocacia-Geral do Estado (AGE) e o 
recolhimento do bem para a Bolsa de Materiais.
Inclui Processo Interno Unico

032.31

Dagao em Pagamento.
Inclui Processo Interno Unico

032.32

Mercadorias Apreendidas e Abandonadas 
Inclui Processo Interno Unico

032.33

Aquisigoes Orgamentaria e/ou Extraorgamentaria
Abrangem aquisigoes de bens permanentes por meio de Notas Fiscais originadas de 
Despesas empenhadas no Exercicio atual (Orgamenteiria) e no Exercicio anterior - Restos a 
pagar (Extraorgamentaria).
Inclui Processo Interno Unico

032.34

Doagao
Inclui Processo Interno Unico

032.4
i

Cessao e Permissao de Uso
Abrangem a Prestagao de Contas das operagoes relativas aos bens de consume e 
permanentes, recebidos por Cessao de Uso e/ou Comodato.
Inclui Processo Interno Unico

032.5

3
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i
032.6 Pronto Pagamento

Abrange a Prestagao de Contas dos pagamentos de despesas miudas aos fornecedores sem 
Contrato. ,
Inclui Processo Interno Unico

i
;)

1033 Redistribuigao de Bens Moveis (Inclusive Bolsa de Materials)
Abrange orientagao e normatizagao das atividades relativas aos procedimentos de 
Transferencia.
Inclui Processo Interno Unico

i
1
I
1

033.01 Normas e Pareceres
Abrangem elaboragjSo de propostas de normas, pareceres e orientagoes pontuais. 
Inclui Processo Interno Unico

I
l
}
i
!033.1 Transferencia Direta

Abrange autorizagSo e transferencia direta no Sistema Integrado de Administrag§o de 
Materiais e Servigos (SIAD) e transferencia do bem para o 6rgao interessado.
Inclui Processo Interno Unico

!S
■I
jI
t

033.2 Movimentagao de Material Permanente e de Consumo(lnclusive
entre Unidades do Mesmo 6rgao)
Inclui Processo Interno Unico

■»

1
11
1
5033.3 Controle de Estoque

Inclui Processo Interno Unico
i
J

033.4 Extravio. Roubo. Desaparecimento
Inclui Processo Interno Unico I

I
i033.5 Recolhimento de Material ao Deposito

Inclui Processo Interno Unico i
;!
i
s034 Alienagao de Material Permanente e de Consumo 1
I
■f.034.1 Leilao

034.2 Cessao. Doagao. Permuta
Abrangem a prestagao de contas das operagoes relativas aos bens permanentes e de 
consumo, cedidos por Cessao de Uso e/ou Comodato.
Inclui Processo Interno Unico

,i
IIi

035 Contratagoes de Servigos
Abrangem servigos de instalagao, manutengao e conserto de equipamentos e mobili^rio. 
Inclui Processo Interno Unico
Para Servigos Executados em Oficinas do 6rgao, classificar no cddigo 035.12.
Para Servigos de Manutengao (Inclusive Licitagoes) para elevadores, ar condicionado, 
subestagdes, geradores, classificar no cddigo 041.5

III
I
I
t

■1
035.1 Aquisigao de Servigos (Inclusive Licitagao e Pregao Eletronico)

Inclui Processo Interno Unico
ii

5035.11 Processes de Licitagao Anulados, Revogados, Fracassados, 
Desertos e Cancelados
Inclui Processo Interno Unico

Servigos Executados em Oficinas do 6rgao

iI11
4035.12
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Inclui Processo Intemo Unico

035.13 Services Reprograficos. Requisigoes. Microfilmagem. Digitalizagao.
Abrangem as assinaturas autorizativas para obtenpao de cbpias reprogreificas e controle da 
demanda interna.
Inclui Processo Intemo Unico

036 Inventarios
Inclui documento como: Listagens; Baixa; Tombamento; Criagao de Comissoes; Relatdrio de 
Movimentagao de Almoxarifado; Relatdrio de Movimentagao de Bens M6veis; Guia de 
Entrada.
Inclui Processo Interne Unico
Para inventarios de Bens Imdveis, Veiculos e Bens Semoventes, classificar no eddigo 
044. Para inventories Fisico e Financeiro, classificar no cbdigo 053.24.

Gestao de Recursos Patrimoniais
Abrange atividades relativasao planejamento, coordenagOo, supervisao, orientagao e 
normatizagao de politicas de gestao de obras e administragao e gestao de imdveis de 
propriedade do Estado ou por ele locados, veiculos e semoventes.
Inclui Processo Interne Unico
Para atividades relativas a Gestao de Material de Consumo ou Permanente, classificar 
no eddigo 030.

040

Patrimonio Imobiliario041

041.01 Gerenciamento Matricial de Despesas
Abrange racionalizagao e controle dos gastos com insumos, como energia elOtrica, Ogua e 
esgoto.

Gestao de Gastos com Energia Eletrica 
Inclui Processo Interno Unico

Gestao de Gastos com Agua e Esgoto
Inclui Processo Interno Unico

041.011

041.012

Agua. Esgoto. Gas. Luz. Telefone 
Inclui Processo Interno Unico

041.013

Condominio
Inclui Processo Interno Unico

041.02

Gestao de Palacios
Abrange a administragao do Palcicio Tiradentes, Patecio dos Despachos, Patecio das 
Mangabeiras e Pal£cio da Liberdade.
Inclui Processo Interno Unico

041.03

Aquisigao
Os documentos referentes a notificagao de tombamento do bem imovel, as diretrizes 
para a manutengao e preservagao emitidas pelo orgao competente, serao parte 
integrante do dossie do referido imovel.

Compras (Inclusive Licitagoes)
Inclui Processo Interno Unico

Processes de Licitagao Anulados, Revogados, Fracassados, Desertos 
e Cancelados
Inclui Processo Interno Unico

041.1

041.11

041.111

r 5
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041.12 Doagao

Inclui Processo Interno Unico 3

1
Desapropriagao de Imovel pelo Estado de Minas Gerais
Inclui Processo Interno Unico

041.13 i
$

1041.14 Adjudicagao e Dagao em Pagamento 
Inclui Processo Interno Unico i

i
041.15 Reversao

Inclui Processo Interno Unico
I
i<!
?
?041.16 Permuta

Inclui Processo Interno Unico \
■i

041.17 Cessao. Permissao. Autorizagao de Uso
Abrangem a Cessao, Permissao e Autorizagao de Uso do Imovel e tamb6m do espago fisico 
(Area sem construgao).
Inclui Processo Interno Unico

$
1
1
4.041.18 Locagao (Inclusive de Imovel Privado). Arrendamento

Inclui Processo Interno Unico
Para Condominio, classificar no cddigo 041.02.

■5
sf
I

041.2 Alienagao
Inclui Processo Interno Unico

,3
*1

'■i
1:041.21 Leilao

Inclui Processo Interno Unico

041.22 Doagao
Inclui Processo Interno Unico !

s
■i041.24 Permuta

Inclui Processo Interno Unico •i-',5
1041.25 Cessao. Permissao. Autorizagao de Uso

Inclui Processo Interno Unico

Regularizagao de Imoveis
Inclui Processo Interno Unico

II1041.3 3
l
'!

041.4 Avaliagao de Imoveis
Inclui Processo Interno Unico 1

4
3
i041.5 Servigos de Manutengao (Inclusive Licitagoes)

Abrangem servigos de manutengao destinados a elevadores, ar condicionado, subestagoes, 
geradores, imunizagao, desinfestagao (Inclusive para jardins e as edificagoes/depbsitos que 
armazenam acervos documentais).
Inclui Processo Interno Unico

I
!S

I
i:042 Veiculos •II
I042.1 Aquisigao

Inclui Processo Interno Unico it
*

042.11 Compras (Inclusive Licitagoes e Importagoes)
Inclui Processo Interno Unico

a1
5I6
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Doagao
Inclui Processo Intemo Unico

042.12

Aluguel042.13
Inclui Processo Interne Unico

Cessao. Permissao de Uso
Inclui Processo Interne Unico

042.14

Permuta
Inclui Processo Interno Unico

042.15

Servigo de Taxi
Abrange a prestagao de servigo convencional de t£xi, em carter nao exclusive, em 
conformidade com o perfil dos deslocamentos efetuados por prestadores de servigos e 
empregados da contratante.
Inclui Processo Interno Unico

042.16

Regularizagao da Documentagao dos Veiculos
Abrange cadastro geral da frota de veiculos automotores oficiais do Estado, controle de 
dados e informagoes sobre custos operacionais e procedimentos de emplacamento e do 
seguro obrigatbrio.
Inclui Processo Interno Unico
Sugere-se abrir uma pasta para cada Veiculo Oficial.

042.2

Alienagao
Inclui Processo Interno Unico

042.3

Leilao
Abrange a elaboragao do Laudo de Vistoria; Instrugao do Processo de Alienagao - Sistema 
Integrado de Administragao de Materials e Servigos (SIAD) e acompanhamento do LeilSo dos 
Veiculos, realizado por leiloeiro oficial.
Inclui Processo Interno Unico

042.31

Doagao
Inclui Processo Interno Unico

042.32

Cessao. Permissao de Uso
Inclui Processo Interno Unico

042.33

Permuta
Inclui Processo Interno Unico

042.34

Controle dos Veiculos Oficiais042.4

Estacionamento. Garagem 
Inclui Processo Interno Unico

042.44
:

Abastecimento. Limpeza. Manutengao e Reparos
Inclui Processo Interno Unico

042.5

Fornecimento de Pegas Usadas de Veiculos para 6rgaos/Entidades 
do Poder Executive do Estado de Minas Gerais
Inclui Processo Interno Unico

042.51

Outras Atividades/Transagoes Referentes a Gestao de Recursos049
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Codemge e suas subsidiarias ?
Patrimoniais j

Guarda e Seguranga049.1

Servigos de Vigilancia
Inclui Processo Interno Unico

049.11

049.12 Seguros
Abrangem os Seguros de Bens Imdveis, Veiculos e Bens Semoventes. 
Inclui Processo Interno Unico

!
|
S
5

049.121 Processes de Indenizagao
Abrange a instrugao de Processes de Indenizagao para veiculos oficiais que possuem Seguro 
contra perda total.
Inclui Processo Interno Unico

I
1

049.13 Prevengao de Incendios
Inclui Processo Interno Unico

i
f049.131 Instalagao e Manutengao de Extintores

Inclui Processo Interno Unico
Para Treinamento, classificar no eddigo 022.41.

i
I
i

I
1049.2 Mudangas

Referentes £s despesas com Mudanga para dentro do mesmo imdvel, bem como para outros 
imdveis
Inclui Processo Interno Unico

i
i

049.3 Uso de Dependencias
Inclui Processo Interno Unico

f
l
f

050 Planejamento, Orgamento e Finangas i
!

■i051 Auditorias e Tomadas de Contas

051.01 Produgao de Tecnologias de Auditoria
Para Treinamento, classificar no codigo 022.41. I

?■

051.011 Desenvolvimento de Tecnologias
Abrange o desenvolvimento de Instrumentos (Inclusive software) e metodologia de Auditoria. 
Inclui Processo Interno Unico

I-4
I
f
l1051.601 Monitoramento das Implementagoes das Recomendagoes de Auditoria

Abrange o acompanhamento do status que se encontra a Recomendag§o.
Inclui Processo Interno Unico

f6

I
051.602 Auditoria de Avaliagao de Impacto

Abrange a Avaliagao das providencias adotadas pelo gestor.
Inclui Processo Interno Unico

I
I
I
1051.61 Auditoria em Programas Governamentais

l051.62 Auditoria em Demandas Pontuais 
Inclui Processo Interno Unico li

*E
052 Planejamento e Orgamento

Abrangem a coordenagao do processo de formulagao, execugao e avaliagao das Politicas
1

I8 ft
•Ii i
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Codemge e suas subsidiarias
Publicas e dos Pianos de Governo. Alem disso, compreende a proposigao e execugao das 
Politicas relativas ao Orgamento Anual, bem como a Coordenagao Geral das Agoes do 
Governo.

Planejamento e Monitoramento
Inclui Processo Interno Unico

052.21

Acompanhamento de Convenios de Entrada de Recursos, Ajustes e 
Emprestimos
Abrangem o registro de informagoes sobre Convenios de Entrada, bem como a anSlise previa 
para aprovagao de declaragao de contrapartida para novos Convenios e o controle e 
liberagao de Cr6ditos Orgamenterios para execugao dos Convenios firmados.
Inclui Processo Interno Unico

052.4

Gestao Financeira
Abrange o gerenciamento dos Recursos Financeiros do Estado de Minas Gerais que 
compreende os Estudos de Previsao de Fluxo de Caixa, anSlise e implementagao de 
legislagao sobre Arrecadagao de Receitas, controle e normalizagao dos Procedimentos 
Operacionais relatives 3s atividades de Administragao de Recursos Financeiros, Flsicos e 
Escriturais.

053

Pagamentos devidos a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 
(IOMG)
Abrangem a disponibilizagao aos Orgaos e Entidades Estaduais de Recursos Orgamentarios 
e Financeiros para o acobertamento das despesas de Atos e Materias publicadas no Dterio 
Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG).
Inclui Processo Interno Unico

053.432

Pagamentos de Taxas de Administragao e Tarifas Bancarias053.44

Operagoes Financeiras de Credito
Abrangem o processamento e controle das Operagoes de Cr6dito a cargo do 
Estado.
Inclui Processo Interno Unico

054

Contratagao de Emprestimos, Financiamentos e Outras Obrigagoes 
Abrangem a Contratagao de Emprestimos e Financiamentos, Concessao de Garantias para 
atender a Administragao Publica do Estado de Minas Gerais.
Inclui Processo Interno Unico

054.1

Concessao de Garantia do Estado de Minas Gerais para Outros 
Crgaos/ Entidades
Inclui Processo Interno Unico

054.101

Concessao de Garantia e Contragarantia
Inclui Processo Interno Unico

054.102

Recursos de Emprestimos Externos054.21

Recebimento e Liberagao de Recursos de Emprestimos Externos em 
Conta Especial
Abrangem a abertura de Conta Designada (Especial) em Banco no Exterior destinada a 
gastos especlficos.

054.211

i!
Registros de Liberagao de Recursos
Abrangem o Registro no Sistema de Controle da Divida Publica Fundada Contratual e 
Mobilteria do Estado de Minas Gerais (FGAM) e o Registro Contebil no Sistema Integrado de

054.212

9
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Codemge e suas subsidiarias
\Administra?§o Financeira (SIAFI) das libera?6es ocorridas nos Contratos de Opera?6es de 

Cr6dito Internas e Externas firmados; Registro na Conta Designada (Especial) dos valores de 
Reembolso/Recomposipao.
Inclui Processo Interne Unico

I

\
J

• i
I

I05$ Gestao das Atividades Conta be is i
i

056 01 Normatizagao e Orientagao
Abrangem normas, procedimentos e instrugoes tecnicas que visem a homogeneidade da 
legislagao e sua interpretagao, assim como a coordenagao, a an^lise, o acompanhando e a 
orientagao t§cnica relatiyasa Execugao Orgamenteria Financeira Patrimonial e Contebil. 
Inclui Processo Interno Unico

1
i1
!
i
i

056 02 Controle das Atividades Contabeis
Abrange o gerenciamento do Plano de Contas Unico do Estado e a Tabela de Eventos que 
subsidiarao o registro dps Fatos e Atos Contabeis e Administrativos.
Inclui Processo Interno Unico

i
i

i
j
51
1056.1 Informagoes Legais e Gerenciais

Abrangem as informagoes de atividades relativas a Contabilidade Governamental do Estado.
|
II
l056.11 Demonstrativos e Relatorios Legais

Abrangem a certificagao das informagoes contidas nos Relatbrios gerados pelo Sistema. 
Inclui Processo Interno Unico

!
i
\

•1059 Outras Atividades/Transagoes Referentes a Planejamento, 
Orgamento e Finangas I

!
i059.14 Compra de Servigos. Acompanhamento e Pagamento

Abrangem o Processo de Compras de Servigos imprescindiveis relativasa gestao dos Ativos 
recepcionados pelo Estado, seu acompanhamento e pagamento.
Inclui Processo Interno Unico
Os dados referentes aos Dossies (Codigo, Nome de Pessoa, Entidade) serao 
registrados nas capas das pastas de forma a facilitar a identificagao de seus 
conteudos.

ii
•1
£

ii
060 Comunicagao

Abrange normas, regulamentos e diretrizes. tII061 Servigo Postal
Abrange pagamentos de servigos de utilidade publica (prestag§o de servigos e venda de 
produtos de servigo postal).
Inclui Processo Interno Unico

I

1
061.1 Servigo de Encomenda Expressa (Sedex) Nacional e Internacional I!
061.2 Serca/Malote

Abrange servigo decoleta, transporte e entrega de malotes, realizado pelos Correios. Inclui 
Processo Interno Unico 5

061.3 Servigo de Transporte de Cargas
Abrange servigos prestados por Empresas Especializadas em Servigos de Cargas. 
Inclui Processo Interno Unico

061.9 Outros Servigos Postais
Abrangem contrato de prestagao de recebimento, transporte e distribuigao de 
"Autoenvelopaver com Franqueamento Autorizado de Carta (FAC); contrato de Servigo 
Postal Expresso: Servigos de coleta, postagem e encaminhamento de objetos destinados ao *

10
7T 1
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Codemge e suas subsidiarias
exterior do pais; prestapao de servipos a credito e tarifa; Servipos convencionais de Agencia. 
Inclui Processo Interno Unico

070 Eventos

Solenidades. Comemoragoes. Homenagens
Ordenar por Evento, em Ordem Alfabetica ou Cronologica, e por Categoria Regional, 
Nacional ou Internacional.

071

Eventos Promovidos pelo Orgao
Abrangem a organizapao e a realizapao de Eventos promovidos pelos 6rgaos. 
Inclui Processo Interno Unico

071.1

071.2 Apoio a Realizagao de Eventos
Abrange a Politica de Apoio a Eventos de interesse do Governo do Estado. 
Inclui Processo Interno Onico

I

Participagao em Eventos Promovidos por Outras Instituigoes
Abrange a selepao e defmipao dos Eventos em que haja interesse de participapao. 
Inclui Processo Interno Unico

071.3

Congresses. Conferencias. Seminarios. Simposios. Foruns. Encontros. 
Convengoes. Ciclos de Palestras. Mesas Redondas. 
Videoconferencias. Workshops.
Ordenar por Evento, em Ordem Alfabetica ou Cronolbgica, e por Categoria Regional, 
Nacional ou Internacional.
Para Conferencia Metropolitana referente ao Desenvolvimento Regional e Urbano, 
classificar no cbdigo 129.13.
Inclui Processo Interno Unico

071.4

Eventos Promovidos pelo 6rgao
Abrangem a Organizapao e a Realizapao de Eventos promovidos pelos 6rgaos. 
Inclui Processo Interno Unico

071.5

Apoio a Realizagao de Eventos
Abrange a Politica de Apoio a Eventos de interesse do Governo do Estado. 
Inclui Processo Interno Unico

071.6

Participagao em Eventos Promovidos por Outras Instituigoes
Abrange a Selepao e Defmipao dos Eventos em que haja interesse de Participap§o, bem 
como o Patrocinio de Eventos e apoes diversas de iniciativas de Terceiros.
Inclui Processo Interno Unico

071.7

Seminarios. Simposios. Foruns.Congresses. Conferencias.
Encontros. Convengoes. Ciclos de Palestras. Mesas Redondas. 
Videoconferencias. l/l/or/rs/jops 
Inclui Processo Interno Unico

072

Participagao em Eventos Promovidos por outras Instituigoes
Abrange a Selepao e Definipao de Eventos em que haja ineresse de Participapao, bem com o 
Patrocinio de Eventos e apdes diversas de inicitivas de Terceiros.
Inclui Processo Interno Unico

072.3

Feiras. Saloes. Exposigoes. Mostras. Festas. Festivais073

Eventos Promovidos pelo Orgao
Abrangem a organizapao e a realizapao de eventos promovidos pelos 6rgaos.

073. 1

11
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Codemge e suas subsidiarias
Inclui Processo Interne Unico

I-!073.2 Apoio a Realizagao de Eventos
Abrange a Politica de apoio a eventos de interesse do Governo do Estado. 
Inclui Processo Intemo Unico

3

J
Participagao em Eventos Promovidos por Outras Instituigoes 
Abrange a seleg§o e definigao dos eventos em que haja interesse de participagao, compra 
de estandes, bem como o patrocinio de eventos e agoes diversas de iniciativas de Terceiros. 
Inclui Processo Intemo Unico

073.3 i

1

i
073.4 Calendario de Eventos

Abrange a elaborag§o e distribuigSo de Calendarios de Feiras, Saloes, Exposigoes, Mostras 
e Festas, tendo como base informagoes recebidas dos promotores de Eventos, de Prefeituras 
Municipais e Associagoes. 1

j

1
073 Concursos

Abrangem o Incentive & Apresentagao de Trabalhos, com Premiag3o, sobre Temas 
abordados pelas Politicas Publicas do Governo do Estado.
Inclui Processo Intemo Unico

ij
31
j

Js076 Premios
Abrangem agoes de incentive do Governo do Estado nas diversas cireas do conhecimento, 
com a concessao de Medalhas, Diplomas de Honra ao M6rito, em esp6cies e em 
equipamentos ou materiais.
Inclui Processo Interno Unico

1
X

Outras Atividades/Transagoes Referentes a Gestao 
Institucional

090 I
i

1

091 Transagoes Transitorias I
I
i091.6 Associagoes Culturais de Amigos e de Empregados. Ex.: ATC 

Inclui Processo Interno Unico
!
i

091.7 Pedidos. Oferecimentos e Informagoes Diversas i

091.8 Promogoes Sociais de Amigos e Empregados
Inclui Processo Interno Unico

If
.1
i

200 Desenvolvimento Economico e Social

■1211 Cooperativismo e Associativismo
Abrangem politicas e programas de fomento e apoio ao Cooperativismo e Associativismo e 
outras formas de Economia Popular SolidSria. !

1
■i
t211.1 Fomento aos Negocios Coletivos

Abrange parcerias celebradas para o desenvolvimento de agoes voltadas para o Setor. 1
"I

211.11 Parcerias para o Desenvolvimento
Abrangem o estabelecifnento de parcerias com 6rg§os Publicos e Privados para a promogao 
do fortalecimento do Cooperativismo e Associativismo visando & capacitagao eao interc&mbio 
de conhecimento. i
Inclui Processo Interno Unico

l
i
fiIi
i211.12 Relacionamento com Parceiros

12
I

I
i
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Codemge e suas subsidiaiias
Abrange a articulagao com Orgaos e Entidades Federais, Estaduais, Municipals, 
Associates, Cooperativas e Sindicatos, bem como com Institutes Internacionais, visando 
ci troca de informapoes e atendimento de demandas.
Inclui Processo Interno Unico

Ramos do Cooperativismo
Abrangem a reuniao de informapoes tecnicas sobre os diversos ramos do Cooperativismo 
para estabelecer Politicas, Programas e Apoes que desenvolvam e fortalepam os segmentos. 
Inclui Processo Interno Unico

211.13
i

Promogao do Cooperativismo e Associativismo
Abrange a consolidapao de empreendimentos economicos solidSrios. 
Inclui Processo Interno Unico

211.3

Profissionalizagao das Cooperativas e Associagoes
Abrange a capacitapao de Cooperativas e Associapoes.
Inclui Processo Interno Unico

211.4

Sensibilizagao e Capacitagao de Dirigentes e Colaboradores de 
Cooperativas e Associagoes
Abrangem o desenvolvimento local e integrado das apoes da politica publica de fomento de 
trabalho, emprego e renda no Estado de Minas Gerais e a capacitapao de gestores publicos 
dos municipios e seus colaboradores.
Inclui Processo Interno Unico

211.5

Palestras e Cursos
Abrangem a preparapao e execupao de palestras e cursos aos tecnicos do 6rgao 
competente, gestores municipais, dirigentes e colaboradores das Cooperativas e 
Associapbes, buscando intercambio de experiencias da Economia Solidaria.
Inclui Processo Interno Unico

211.51

Industrializagao
Abrange a elaborapao e supervisao da execupao das Politicas de Desenvolvimento Industrial; 
a participapao nas atividades de atrapao e manutenpao de investimentos no Estado, entre 
elas, a realizapao de estudos e pesquisas com vistas a expansSo do Parque Industrial 
Mineiro, a instrupao dos Processes de Pedidos de Incentives Fiscais e Financeiros oferecidos 
pelo Governo de Minas e o suporte de informapoes ao Setor Empresarial.

212

Desenvolvimento do Setor Produtivo
Abrange a articulapao com Instituipoes Publicas e Privadas para o fortalecimento de apoes 
ligadas ao desenvolvimento integrado do Estado e a definipao de Programas Prioritbrios, 
normas, requisites e condipoes de financiamentos.

212.1

Atragao de Investimentos - Ex.: GDI - Companhia de Distritos 
Industriais
Abrange a expansao do Parque Industrial por meio de Protocolo de Intenpoes firmado com 
^s Empresas interessadas em implantar ou expandir empreendimento no Estado de Minas 
Gerais.
Inclui Processo Interno Unico

212.11

Arranjos Produtivos Locais (APIs)
Abrangem articulapao com Grgaos e Entidades federais, estaduais, municipais, Associapoes 
e Cooperativas, bem como com Instituipoes Internacionais, visando ao desenvolvimento 
regional e/ou setorial e apoes de apoio aos APLs.
Inclui Processo Interno Unico

212.13

Cadeias Produtivas
Abrangem apoes conjuntas para promopao e oportunidade de negbeios do Setor Produtivo e 
apoes de apoio bs Cadeias Produtivas.
Inclui Processo Interno Unico

212.14

13ftpr
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Codemge e suas subsidiarias

212.15 Parcerias para o Desenvolvimento
Abrangem Parcerias com 6rgaos Publicos e Privados para a promopao do Setor Produtivo 
(Cadeias produtivas e Arranjos produtivos locals), por meio de celebrag§o de Convenios em 
que se estabelecem agoes conjuntas para o desenvolvimento e a implementagao de 
atividades, pianos, programas e projetos.
Inclui Processo Interno Unico

212.16 Estudos. Programas. Projetos
Abrangem a articulagao com 6rg§os e Entidades Publicos e Privados visando & elaboragao 
de estudos, programas e projetos para o fortalecimento do Setor Produtivo.
Inclui Processo Interno Unico

5
i
34

:i
.i212.17 Relacionamento com Outras Instituigoes

Abrange a articulag§o com 6rg§os e Entidades federais, estaduais, municipais, Associagoes 
e Cooperativas e Sindicatos, bem como com Instituigoes Internacionais, proporcionando troca 
de informagoes com o objetivo de apoiar o Setor Produtivo do Estado.
Inclui Processo Interno Unico ;

ii
4

1
1
i!
-I

212.2 Programa de Concessao de Financiamentos
Abrange o recebimento de pedidos de beneficios fiscais e financeiros, instrugao e 
encaminhamento dos Processes a serem submetidos & avaliagSo do Conselho Integrado de 
Desenvolvimento (COIND) e dos Grupos Coordenadores dos Fundos de Financiamento.

I
i
i

f
212.21 Concessao de Financiamento

Inclui Processo Interno Unico i
■ f

i213 Comercio e Servigos
Abrangem agoes de apoio a Micro e Pequenas Empresas e de atragSo de novos 
empreendimentos.
Inclui Processo Interno Unico

$213.1 Fomento de Negocios
Abrange a anSlise de viabilidade de demandas de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte recebidas e/ou levantadas junto a 6rgaos e Entidades Publicas e Privadas.
Inclui Processo Interno Unico I

213.11 Parcerias para Atragao de Negocios
Abrangem Convenios e Parcerias com Entidades Publicas, Privadas e do Terceiro Setor. 
Inclui Processo Interno Unico

.1

1
{

213.12 Estudos. Programas. Projetos
Abrangem a articulagao com os Setores Produtivos e de Servigos, 6rgSos e Entidades 
Publicas e Privadas visando ao fortalecimento das Empresas mineiras, por meio de 
capacitagao em gest§o, gestSo da qualidade e produgao, treinamento de m§o de obra tecnica 
e de fornecedores, entre outras agoes necesscirias ao desenvolvimento dos Setores.
Inclui Processo Interno Unico

1
i
IIi
i
i

, j.
f214 Artesanato

Abrange a promog§o do desenvolvimento do Setor, a expansSo dos canais de 
comercializag3o dos produtos artesanais, o estimulo ao acesso do artesao ao cr6dito por 
meio de Parcerias com Instituigoes Financeiras e o incentive & implementagao das agoes de 
capacitagao e qualificagao tecnica do artesao ou da produgao artesanal.
Inclui Processo Interno Unico

I
*I&
iM
!

214.1 Desenvolvimento do Artesanato
Abrange a identificagao das demandas do Setor e o diagnbstico de sua viabilidade, assim 
como agoes, pianos, programas e projetos que contribuam para o desenvolvimento da 
atividade economica.
Inclui Processo Interno Unico

t
I
f4-
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Estudos. Pianos. Programas. Projetos 
Inclui Processo Interno Unico

CompanhU it OtsamoMmento 6e Uinat Geials

214.11

Relacionamento com lnstitui?6es
Abrange a prospecgao e/ou o recebimento de demandas de Entidades e Instituigoes, a 
negociag3o com os 6rgaos envolvidos e o estabelecimento de Parcerias para a 
implementapao de Programas e Projetos voltados para o artesao e o artesanato mineiro. 
Inclui Processo Interno Unico

214.14

Relagoes Internacionais e Comercio Exterior215

215.12 Relacionamento com Parceiros
Abrange atividades relativasa organizagao, a coordenagao e ao apoio logistico Ss 
Programagoes de envio e recebimento de Missoes Oficiais, Internacionais e Nacionais, de 
Organismos Internacionais ou qualquer outro 6rgao Nao Governamental, bem como 
prestagao de assessoria aos Eventos por elas gerados.
Inclui Processo Interno Unico

Missoes Oficiais Recebidas
Abrangem o apoio logistico as Programagoes das Missoes Oficiais e Comerciais, 
Internacionais e Nacionais recebidas pelo Governo do Estado de Minas Gerais.
Inclui Processo Interno Unico

215.121

!
Missoes ao Exterior
Abrangem o planejamento, a coordenagao e a participagao de Missoes Governamentais no 
Exterior com interesse de insergao do Estado de Minas Gerais no Cen^rio Internacional. 
Inclui Processo Interno Unico

215.122

Relacionamento com Outros Setores
Abrange o relacionamento com 6rgaos e Entidades Nacionais e Internacionais, de Direito 
Publico ou Privado, com encaminhamento das demandas decorrentes dos dialogos com os 
Parceiros Comerciais ou Institucionais.
Inclui Processo Interno Unico

215.129

Desenvolvimento e Promogao Internacionais
Abrangem a articulagao entre Orgaos e Entidades Nacionais e Internacionais, de Direito 
Publico ou Privado, para participagao em Redes do Conhecimento que agreguem valor ao 
capital humano e possibilitem a troca e a disseminagao de expertise e melhores pr^ticas, bem 
como o compartilhamento de temas de interesse da cirea de Relagoes Internacionais.

Para a participagao e/ou o planejamento das agoesrelativas a organizagao de Eventos 
Nacionais e Internacionais, tais como elaboragao de Projetos, Contratagao de Servigos, 
supervisao e coordenagao de sua execugao, ver a subclasse 070.

215.13

Participagao em Redes de Conhecimento
Abrange a participagao em Redes de Conhecimento que agreguem valor ao capital humano 
e possibilitem a troca de expertise e melhores prciticas, promovendo a disseminagao e o 
compartilhamento de temas de interesse da area de Relagoes Internacionais.
Inclui Processo Interno Unico

215.131

Estruturagao da Rede de Articulagao Internacional
Abrange a articulagao com os 6rgaos da Administragao Direta e Indireta para a Estruturagao 
da Rede de Articulagao Internacional, bem como promogaodo desenvolvimento de agoes que 
visem ao aproveitamento de oportunidades internacionais.
Inclui Processo Interno Unico

215.141

Estudos e Projetos
Abrangem a elaboragao, em conjunto com os participantes da Rede de Articulagao 
Internacional, de Manuais, Cartilhas, Estudos e Projetos que melhor orientem as agoes de 
Cooperagao Internacional.
Inclui Processo Interno Unico

215.142

15 :
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 CODEMIG Plano de Classificagao pata o Processo Interno Unico da Codemig, Companhte de OeunvoMmento Unas Gerais

Codemge e suas subsidiarias

215.143 Mapeamento de Demandas e Oportunidades
Abrangem a identificagao, junto aos 6rgaos da Administragao Direta e Indireta, de demandas 
existentes que possam ser atendidas por meio de apoes de Cooperapao Internacional, assim 
como a prospecpao de oportunidades de investidores.
Inclui Processo Interno Unico

5

}
■I

Plataforma Logistica de Comercio Exterior
Abrange atividades relativasa consolidapao do Estado como Polo de Desenvolvimento e de 
Negbcios Internacionais, mediante o apoio e a implementapSo de iniciativas para 
desenvolvimento, ampliapao e melhoria da infraestrutura de Aeroporto Internacional, 
Aeroportos Regionais e Portos Secos, assim como a ocupapao macroestrutural das regibes 
de desenvolvimento especial, com adequapao dos equipamentos urbanos aos padroes de 
competipio global.

215.21 i1
■i
i
!
!

. :!
i

j
215.213 Aviagao Regional - Voe Minas - Pirma

Abrange atividades relativasa atrapao de Companhias Abreas que atuem na Aviapao 
Regional para ampliapSo do numero de cidades atendidas por voos comerciais regulares de 
cargas e passageiros e com o incentivoa melhorias da infraestrutura dos Aeroportos 
Regionais.
Inclui Processo Interno Unico

I
I
3
■*

t

215.213.1 Aeroportos Regionais
Abrangem as negociapbes e o apoio para a melhoria da infraestrutura dos Aeroportos 
Regionais.
Inclui Processo Interno Unico

1
I215.213.2 Estudos Estatisticos

Abrangem a elaborapao de estatisticas para acompanhamento da evolupao de cargas e 
passageiros nos Aeroportos Regionais.
Inclui Processo Interno Unico

■ f
1
i
f

'3i215.213.3 Companhias Aereas
Abrangem as negociapbes com as Companhias Abreas para o estabelecimento de novas 
rotas para os Aeroportos Regionais.
Inclui Processo Interno Unico

'{t

1
i215.213.4 Agencias Reguladoras

Abrangem a articulapSo com as Agbncias Reguladoras, bem como a apresentapao de 
Proposta para Criapao de Agenda Reguladora Estadual de Aviapao Civil.
Inclui Processo Interno Unico

it
I
i

.1215.213.5 Polo Aeronautico
Abrange o apoio bs Empresas prestadoras de servipos e fornecedoras da Industria 
Aeronbutica junto a 6rgaos de Financiamento e Tributapao;o incentive a formapao de mao 
de obra qualificada; e a atrapao de Empresas da Industria Aeronbutica para a instalapao nos 
Aeroportos Mineiros.

1
l
I
I
I1215.214.1 Atragao e/ou Expansao de Polo Aeronautico

Abrangem as negociapbes e o acompanhamento para atrapao de empresas. 
Inclui Processo Interno Unico

. r*
' §

I
t215.214.2 Estudos e Projetos

Abrangem estudos e projetos para acompanhamento do desenvolvimento da industria em 
Minas Gerais.
Inclui Processo Interno Unico

t

Iif‘1215.214.3 Programa de Capacitagao
Abrange o incentive e a coordenapao de apbes para formapao de mao de obra qualificada e ,-1• 1

*mr 16 s1
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atendimento a Industria em parceria com empresas do setor e instituipoes de ensino e 
pesquisa.
Inclui Processo Intemo Unico

Infraestrutura Logistica
Abrange a articulapao com instituipoes piiblicas e privadas, o planejamento e estabelecimento 
de politicas que visem ao desenvolvimento da logistica de transporte, de modo a otimizar a 
malha rodoviciria e ferrovi^ria para o escoamento da produpao de Minas Gerais para 
aeroportos e portos.

215.215

Estudos e Projetos
Inclui Processo Interno Unico

215.215.1

Instrumento de Cooperagao 
Inclui Processo Interno Unico

215.215.2

Desenvolvimento dos Portos Secos
Abrange as negociapoes para atrapao de empresas para os Portos Secos.

215.216

Estudos Tecnicos e Projetos 
Inclui Processo Interno Unico

215.216.1

Portos Secos
Inclui Processo Interno Unico

215.216.2

Desenvolvimento e Promogao do Comercio Exterior
Abrangem atividades de atendimento ao publico sobre o processo de exportapao, 
desenvolvimento da cultura exportadora e promopao das empresas mineiras nos mercados 
internacionais.

215.22

Atendimento ao Potencial Exportador
Inclui Processo Interno Unico

215.221

Parcerias de Comercio Exterior
Inclui Processo Interno Unico

215.222

Estudos Tecnicos
Abrangem a elaborapao de estudos tecnicos sobre Conrtercio Exterior. 
Inclui Processo Interno Unico

215.223

Projetos
Abrangem a elaborapao,aimplementapao ou o acompanhamento de execup§o de projetos 
para o desenvolvimento das exportapoes.
Inclui Processo Interno Unico

215.224

Dados e Informagoes sobre a Economia
Inclui documento como: Oficios; Mensagens eletronicas; Dados; Relatbrios; Gteficos.

215.225

Mineragao e Metalurgia
Abrangem atividades relativasao desenvolvimento de estudos estrategicos para o setor de 
Minerapao e a formulapao de programas para o desenvolvimento dos setores de Minerapao e 
Metalurgia.

216

Coordenagao da Politica de Mineragao e Metalurgia
Abrange a elaborapao de pianos e estudos, assim como o desenvolvimento de programas e 
projetos de apoio £ area de Minerapao e Metalurgia.

216.1
:
!

Estudos e Projetos216.11
17(K
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Inclui Processo Intemo Unico

216.2 Desenvolvimento do Setor
Abrange a interagao com 6rgaos publicos e setor privado para a instalagao de empresas do 
setor minerometalurgico, bem como o acompanhamento de sua implementagao e conclusao.

216.21 Instalasao e/ou Expansao de Empresas
Abrangem o apoio e o acompanhamento das negociagoes para a instalagao ou a expansao 
de empresas do setor minerometalurgico de Minas Gerais.
Inclui Processo Intemo Unico

216.22 Parcerias
Abrangem a articulagao com brgaos publicos e entidades privadas visando a celebragao de 
parcerias para a troca de informagbes para o desenvolvimento do setor minerometalurgico. 
Inclui Processo Intemo Unico

!
i
l
\

217 (Poh'tica Energetica
Abrange atividades relativasao desenvolvimento do setor energ^tico, ampliagao da oferta de 
energia e diversificagbo das fontes para o atendimento da demanda. i

217.1 Desenvolvimento de Politica Energetica
Abrange atividades relativasao desenvolvimento de estudos e pianos, sugestao de politicas, 
implantagao de programas e projetos e participagao da coordenagao de emprbstimos e 
financiamentos para suportei- los.

!
S. f
t
I1

217.11 Estudos. Pianos. Programas. Projetos
Abrangem a elaboragao de estudo para prospecgao da demanda e da oferta de energia pelos 
diversos setores da economia do Estado.
Inclui Processo Interne Unico

s
!
f
t

i

217.13 Expansao da Oferta de Energia
Abrange a participagao em programas federais e a elaboragao de projetos em conjunto com 
Concessionbrias.
Inclui Processo Intemo Unico

'I
\
{

f
217.14 Assessoramento para Obtengao de Recursos Externos

Abrange as agoes de assessoramento para obtengao de recursos financeiros externos para 
expansao da oferta e distribuigao de energia.
Inclui Processo Interno Unico

i

i
i217.15 Fomento a Eficiencia Energetica

Abrange programas que visem a racionalizagao do consumo de energia. 
Inclui Processo Interno Unico

217.17 Agencias Reguladoras. Concessionarias. Distribuidoras 
Abrangem o acompanhamento das decisoes das agencias reguladoras e o estabelecimento 
de relagao direta com as concessioncirias de servigos publicos e distribuidoras, nas areas de: 
eletricidade, gas natural, petroleo e derivados, aicool, agua, demais energaticos.bem como 
licenciamentos ambientais.
Inclui Processo Interno Unico

S

1‘
!
Ii

217.2 Gas Natural
Abrange atividades relatives a administragao dos Contratos de Concessao de Gas Natural, 
anaiise de estudos economicos e financeiros da Concessionaha, regulagao e fixagao tarifaha 
e elaboragao de estudos de potencial oferta e demanda.

?I
£

217.21 Administragao do Contrato de Concessao
Abrange as agoes relativas ao acompanhamento do contrato de concessao de servigos. 
Inclui Processo Interno Unico

ii
5

■ 4
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Telecomunicagoes
Abrangem as atividades relativas ao Programa de Universalizagao de Telefonia Movel e 
Comunicagao de Dados no Estado de Minas Gerais por interm6dio do monitoramento das 
operadoras e da empresa certificadora dos servigos.

218

Telefonia Movel e Comunicagao de Dados
Abrangem as atividades relativas S selegao e contratagao de Operadoras de Telefonia M6vel 
e Certificadora dos Servigos.
Inclui Processo Interno Unico

218.1

Servigos de Telecomunicagoes
Abrangem as agoes relativas S universalizagao do servigo de telecomunicagao com a 
contratagao de operadoras e de certificadora de servigos de telefonia mdvel e comunicagao 
de dados no Estado.
Inclui Processo Interno Unico

218.11

Turismo230

Promogao e Marketing Juristico
Abrangem a coordenagao das politicas de promogao, eventos, informagoes, pesquisa e 
marketing turistico no Estado.

231

Atendimento ao Publico
Abrange o fornecimento de informagoes turisticas ao publico em geral. 
Inclui Processo Interno Unico

231.12

Divulgagao de Destines Turisticos
Abrange atividades de PromogSo e Divulgagao dos Destines Turisticos do Estado de Minas 
Gerais
Inclui Processo Interno Unico

231.2

Promogao. Consolidagao. Divulgagao do Turismo Mineiro
Abrangem a articulagSo de parcerias com instituigoes publicas e privadas para o incremento 
do turismo no Estado.
Inclui Processo Interno Unico

231.21

Promogao do Turismo
Abrange atividades de promogao do turismo no Estado de Minas Gerais em Smbito regional, 
nacional e internacional.

231.3

Divulgagao do Turismo Mineiro em Eventos Nacionais e Internacionais 
Abrangem a promogao e divulgagao do turismo em Minas Gerais em eventos e feiras 
nacionais e internacionais.
Inclui Processo Interno Unico

231.31

Articulagao de Parcerias
Inclui documento como: Mensagens eletronicas; Briefing com a empresa licitada; Estimativa 
de custo; Projeto b&sico; Calendcirio de Eventos; Oficios; Relatdrios.

231.311

Programas. Projetos
Abrangem o fomento e o apoio aos projetos que visam o fortalecimento dos produtos 
turisticos para o desenvolvimento socioeconomico das regioes mineiras.
Inclui Processo Interno Unico

231.32

Fomento e Desenvolvimento do Turismo
Abrangem o fomento e o planejamento da politica de turismo no Estado.

232

Programas. Projetos Especiais
Abrangem agoes que visam ao desenvolvimento e fortalecimento do Turismo nas Regioes do

232.01

19
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iEstado.

Inclui Processo Intemo Onico k
t
i1Programas. Projetos. Agoes

Abrangem a articulagao entre as v^irias instancias doGoverno do Estado e terceiro setor para 
a implementagao de programas, projetos e agoes de desenvolvimento do Turismo em Minas 
Gerais.
Inclui Processo Interne Unico

232.13
i
I

1
f
t

Estruturagao e Apoio a Comercializagao dos Produtos Turisticos 
Abrangem a divulgagao e promogao de produtos e destines turisticos de Minas Gerais nos 
principais mercados emissores de turistas.
Inclui Processo Interne Unico

232.2

I•tIxDesenvolvimento de Novos Produtos Turisticos
Abrange agoes de estruturagao, coordenagao e apoio ao desenvolvimento de Novos 
Produtos Turisticos com base na diversificag§o da oferta.
Inclui Processo Interne Unico

232.21 I
1
:fi
i232.211 Comercializagao dos Produtos Turisticos

Abrange as agoesrelativasao apoio & comercializagao dos Produtos Turisticos Mineiros. 
Inclui Processo Interno Unico !!

I232.22 Trade Turistico
Abrange agoes de estruturagao, coordenagao e apoio ao desenvolvimento de equipamentos 
da superestrutura constituintes do produto turistico, como meios de hospedagem, bares e 
restaurantes, centres de convengbes e feiras de aegbeios, agencias de viagens e turismo, 
empresas de transporte, lojas de souvenire todas as atividades comerciais perifbricas ligadas 
direta ou indiretamente a atividade turistica.
Inclui Processo Interno Unico

1
T

'!

\I
232.23 Servigos Basicos e Infraestrutura Turistica

Abrangem agoes de articulagao com outros 6rgaos do Governo do Estado de Minas Gerais 
para a implantagao de servigos bbsicos e infraestrutura turistica.
Inclui Processo Interno Unico

!

i232.3 Regionalizagao do Turismo
Abrange atividades relativasao planejamento, organizagao e coordenagao de agoes de 
regionalizagao do turismo no Estado.
Inclui Processo Interno Unico

I!1
1I

232.32 Fortalecimento das Instancias de Governanga Regionais 
Abrange agoes que visam ao desenvolvimento das Associagoes de Circuito Turistico, seus 
agentes e municipios integrates.
Inclui Processo Interno Unico i

232.33 Desenvolvimento Regional Turistico
Inclui Processo Interno Unico I

239 Outras Atividades/Transagoes Referentes ao Turismo II
239.2 Captagao de Recursos e Oferta de Credito para Viabilizagao dos 

Programas Relatives ao Turismo
Abrangem aa agoes relatives S obtengbo de erbdito externo para implementagbo de 
programas.
Inclui Processo Interno Unico

1I6

i
I

20

ij
i-
i

■r



/CcODEMGE/CtoDEMIG Plano de Classifica<;ao para o Processo Interno Unico da Codemig, Compinhli de OeumoMmemo de Uirut 6eiait

Codemge e suas subsidiarias

Obras Publicas400

420 Obras Publicas
Abrangem a fiscalizagao e o gerenciamento de obras publicas de construgSo, ampliagao, 
restauragao e reforma, assim como a elaboragao de normas e padrbes tecnicos, pianos, 
programas e projetos.

Construgao e Conservagao de Obras Publicas
Abrangem a transferencia de recursos financeiros para a realizagao das obras.

421

Obras Realizadas pelo Orgao
Abrangem licitagao para realizagao de construgao, ampliagao, restauragao e reforma de 
predios e demais obras publicas.
Inclui Processo Interno Onico

421.1

Para os Orgaos: Folha de an£lise; Declaragao de atendimento integral £s necessidades da 
Unidade; Solicitagao da Unidade para atendimento; Justificativa da Unidade para a Obra; 
Declaragao de doagao/compra do projeto arquitetonico; Parecer sobre a Obra; Memorial 
descritivo; Membria de cblculo; Planilha de servigos elaborada pela Unidade; Planilha de 
servigos analisada; Memorial fotogrbfico; Documentagao comprobatdria da propriedade do 
predio e/ou terreno; Autorizagao do proprietbrio do prbdio para a realizagao da Obra; Projeto 
arquitetonico; Projeto estrutural;Termo de Compromisso; Nota de Empenho; Liquidagao; 
Ordem de Pagamento; Prestagao de Contas; Processo Licitatdrio; Termo de homologagao; 
Termo de adjudicagao; Comprovantes de publicidade; Proposta da empresa vencedora; 
Contrato; Termos Aditivos; Nota Fiscal; Comprovante de Pagamento.

Celebragao dos Convenios: Inclui Processo Interno Unico

Repasse de Verba e Doagao para Execugao de Obras
Abrangem repasse de recursos financeiros ou doagao de material pelo Governo do Estado 
de Minas Gerais, assim como o repasse de verbas para execugSo de obras, reformas, 
manutengao e implementagao de espagos fisicos de interesse das pollticas do Estado.
Inclui Processo Interno Unico

421.2

Repasse de Verbas Federais para Execugao de Obras
Abrange o repasse de recursos financeiros do Governo Federal para Municipios e Entidades 
para Execugao de obras, reformas, manutengao e implantagao de espagos fisicos.
Inclui Processo Interno Onico
Para Convenio com o Municipio: Inclui Processo Interno Unico

421.21

Educaqao. Esportes eCultura600

Cultura630

Agao e Interiorizagao Cultural
Abrangem agoes de promogSo, coordenagao e implementagao de Pianos, Programas e 
Projetos de natureza cultural.

631

Disseminagao da Informagao Cultural
Abrange a coordenagao de atividades de pesquisa, levantamento e divulgagao dos Dados 
Culturais.
Inclui Processo Interno Unico

631.1

Cadastre de Bandas de Musica Civis - Publica ou Privada
Abrange a atualizagao do Cadastro e a disponibilizagao de informagoes culturais do Estado
de Minas Gerais
Inclui Processo Interno Unico

631.11

21
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iCadastre das Manifestagoes Tradicionais da Cultura Popular Mineira
Abrange a atualizagao do Cadastre e a disponibilizagao de informagoes das manifestagoes 
tradicionais da Cultura Popular Mineira (Mestres, Folguedos, Oficios).
Inclui Processo Intemo Unico

631.12

w

Promogao, Articulagao e Desenvolvimento dos Programas de Agoes 
Culturais
Abrangem o desenvolvimento de atividades voltadas para descentralizagao e dinamizagao da 
Cultura.
Inclui Processo Intemo Unico

631.2 j

i
i

631.21 Doagao de Instrumentos Musicals a Bandas de Musica Civis - 
Publica ou Privada.
Inclui Processo Interne Unico i

‘I

Capacitagao de Recursos Humanos na Area Cultural
Abrange o treinamento e a formagao de maestros, gestores culturaise representantes das 
manifestagoes populares tradicionais.
Inclui Processo Interne Unico

631.22
j
j

.1
1

631.3 Suporte Tecnico e Operacional a Programas de Audiovisual
Abrange o desenvolvimento de Programas de apoio a Produgao Audiovisual.

]
J

■ 1
1631.31 Projetos de Estimulo ao Audiovisual

Abrangem o desenvolvimento de Programas de Audiovisual. 
Inclui Processo Intemo Unico •j

ii
j

631.33 Oficinas Audiovisuals
Abrangem o desenvolvimento de Programas para realizag§o de Oficinas.

Inclui documento como: Oficios; Memorandos; Mensagens eletronicas; Solicitagao para a 
realizagao de oficinas; Propostas de oficinas (Instituigoes parceiras); Contrato; Relatdrio 
descritivo das oficinas realizadas;
Inclui Processo Interno Unico

I
I
i
1
1
i
5!1s
i631.34 Estrutura de Apoio a Produgao Audiovisual

Abrange agoes de apoio institucional e acompanhamento de produgao de projetos em 
execugao.
Inclui Processo Interno Unico

i
i
ii

631.4 'iArticulagao Cultural com Municipios
Abrange a criagao de programas, a articulagao, o apoio e a consolidagao de politica publica 
cultural com as administragoes municipais e instituigoes publicas do Estado de Minas 
Gerais.
Inclui Processo Interno Unico I

631.41 Cooperagao Tecnica ao Desenvolvimento e Aperfeigoamento de 
Agoes no Interior do Estado de Minas Gerais
Abrangem agoes de articulagao com as administragbes municipais e instituigoes publicas e 
privadas.
Inclui Processo Interno Unico

I
f

I631.42 Agoes de Mobilizagao e Valorizagao das Manifestagoes Culturais
Abrangem a consolidagao, por meio de identificagbo, articulagao e mobilizagbo de parceiros, 
nas esferas publicas e privadas, para atuarem no suporte bs agoes do Governo do Estado, 
no planejamento, na realizagbo e na avaliagao da Rede de Articuladores no interior de Minas 
Gerais, das atividades do mes do folclore e das tradigoes populares de Minas Gerais.
Inclui Processo Interno Unico

■!
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631.43 Politica Publica Cultural no Interior do Estado de Minas Gerais 
Abrange o fomento e a difusao da Produgao Cultural no Estado de Minas Gerais junto aos 
municlpios, visando ao desenvolvimento e ao aperfeigoamento de agoes.
Inclui Processo Intemo Unico

631.44 Capacitagao de Recursos Humanos no Interior do Estado de Minas 
Gerais
Abrange agoes de apoio na capacitagao de recursos humanos para a Area Cultural.
Inclui Processo Interno UnicoI

!
I 632.1 Fomento a Cultura

Abrange a coordenagao e execugao de atividades relatives ao fomento £ Cultura. 
Inclui Processo Interno Unico

700 Ciencia, Tecnologia e MeioAmbiente

Ciencia, Tecnologia e Inovagao710

Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico
Abrange a promogao e articulagao de agoes de pesquisa, desenvolvimento e inovagao para 
melhoria da qualidade de vida no Estado de Minas Gerais.
Inclui Processo Interno Unico

711

Fomento de Pesquisa
Abrange a elaboragao de editais, projetos e politicas em Ciencia, Tecnologia e Inovagao, bem 
como o acompanhamento de seu desenvolvimento e fomento, visando aprimorar cada regiao 
do Estado de Minas Gerais e gerar negocios de alto valor agregado.
Inclui documento como: Editais; Processes de financiamento de pesquisa; Processes de 
concess&o de bolsas; Projetos; Relatdrio de Acompanhamento de projetos,
Inclui Processo Interno Unico

711.11

Inovagao e Inovagao Tecnologica
Abrangem a organizagao e a articulagao da lnovag§o e da Inovagao Tecnoldgica em Minas, 
reunindo em urn Sistema permanente todas as agoes em curso, tanto nas Instituigdes de 
Ensino Superior (IES) e Instituigoes Cientificas e Tecnologicas (ICTs) como nas Empresas, 
criando urn ambiente propicio a Inovagao e ao estabelecimento de Politicas Publicas 
favoraveis, por meio de estabelecimento de Projetos.

713

Projetos em Inovagao e Inovagao Tecnologica
Abrangem a reuniao dos principais agentes da Inovagao e da Inovagao Tecnoldgica de Minas 
Gerais, gerando conhecimentos que impulsionem a Inovagao no Estado.
Inclui Processo Interno Unico

713.1

Integragao dos Agentes do Sistema Mineiro de Inovagao
Abrange agdesrelativas ao Portal do Sistema Mineiro de Inovagao(SIMI) por meio da 
integragao dos principais agentes da Inovagao de Minas Gerais, de modo a transformar as 
informagoes em conhecimentos e gerar riquezas para o Estado por meio da comunhao de 
ideias, demandas e recursos com o uso da Web 2.0 para promover o encontro dos agentes 
de Inovagao.
Inclui Processo Interno Unico

713.11

Incubadoras de Inovagao
Abrangem o acompanhamento da gestao e resultados das agoes e projetos das Incubadoras 
de Inovagao no Estado de Minas Gerais.
Inclui Processo Interno Unico

713.12

Prospecgao Tecnologica
Abrange atividades relativas ao apoio a definigao de politicas que visem a Consolidagao da 
Area de Ciencia, Tecnologia e Inovagao como estratdgica para o desenvolvimento

714
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i
sustentive! do Estado, por meio de atividades de prospecpao tecnoldgica, monitoramento de 
indicadores de Ciencia, Tecnologia e Inovagao e manutengao de Sistemas de Informagdes.

714.01 Programas, Pianos e Projetos de Prospecgao Tecnologica 
Abrangem o acompanhamento da execugao ticnica dos Projetos.
Inclui Processo Interno Unico

l
;

714.1 Informagoes sobre Prospecgao Tecnologica
Abrange a anilise, consolidagio e preparagao das informagbes relativas i Prospecgio 
Tecnolbgica. Inclui documento como: Relatbrios Analiticos de Prospecgao Tecnolbgica; Inclui 
Processo Interno Unico \

719 Outras Atividades/Transagoes Referentes a Ciencia e Tecnologia

719.1 Captagao de Recursos e Parcerias Nacionais e Internacionais
Abrangem a identificagao de Instituigbes Publicas e/ou Privadas Internacionais, que tenham 
interesse em beneficiar e cooperar com o Sistema de CT&I, por meio de parcerias e acordos 
firmados entre os paises envolvidos.
Inclui Processo Interno Unico

i

I719.21 Indicadores
Abrangem a anblise das informagbes, a organizagao dos dados, o cblculo dos resultados, o 
prepare e a revisao dos Relatbrios de Indicadores de Ciencia, Tecnologia e Inovagao.
Inclui documento como: Relatbrio de Indicadores. Inclui Processo Interno Unico

720 Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel

721 Gestao Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel
Abrangem a formulagao e coordenagao da Politica Estadual de Protegao e Conservagao do 
Meio Ambiente e de gerenciamento dos recursos hidricos e a articulagao das Politicas de 
Gestao dos Recursos Ambientais;
Inclui Processo Interno Unico

721.1 Licenciamento Ambiental
Abrange os procedimentos administrativos por meio do qual o Poder Publico autoriza a 
instalagao, ampliagao, modificagao e operagao de atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores.
Inclui Processo Interno Unico i

721.11 Autorizagao Ambiental de Funcionamento (AAF)
Abrange a autorizagao para Empreendimentos ou Atividades considerados de Impacto 
Ambiental Nao Significative pelo 6rgao Ambiental Estadual Competente.
Inclui Processo Interno Unico

721.111 Autorizagao Ambiental de Funcionamento com Autorizagao para 
Exploragao Florestal (AAF com AREF)
Inclui Processo Interno Unico

Autorizagao Ambiental de Funcionamento com Outorga (AAF com 
Outorga)
Inclui Processo Interno Unico

Ii

721.112

III
721.113 Autorizagao Ambiental de Funcionamento com Outorga e 

Autorizagao para Exploragao Florestal (AAF com Outorga e AREF)
Inclui Processo Interno Unico

721.114 Revalidagao de Autorizagao Ambiental de Funcionamento (RAAF)
Inclui Processo Interno Unico I

i
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721.115 Revalida^ao de Autoriza?ao Ambiental de Funcionamento (RAAF) 
com Outorga de Uso de Recursos Hidricos 
Inclui Processo Interno Unico

721.12 Licenga de Instalagao (LI)
Abrange a autorizagao para instalagao de Empreendimento ou Atividade de acordo com as 
especificagoes constantes dos Pianos, Programas e Projetos Aprovados, incluindo as 
Medidas de Controle Ambiental e demais condicionantes.
Inclui Processo Interno Unico

Licenga de Instalagao com Autorizagao para Exploragao Florestal (LI 
com AREF)
Abrange a autorizagao para Instatagao de Empreendimento ou Atividade de acordo com as 
especificagoes constantes dos Pianos, Programas e Projetos Aprovados, incluindo as 
Medidas de Controle Ambiental e demais condicionantes, com Supressao de Vegetagao. 
Inclui Processo Interno Unico

721.121

Licenga de Instalagao com Outorga (LI com Outorga)
Abrange a autorizagao para Instalagao de Empreendimento ou Atividade de acordo com as 
especificagoes constantes dos Pianos, Programas e Projetos Aprovados, incluindo as 
Medidas de Controle Ambiental e demais condicionantes, com uso de Recursos Hidricos. 
Inclui Processo Interno Unico

721.122

Licenga de Instalagao com Outorga e Autorizagao para Exploragao 
Florestal (LI com Outorga e AREF)
Abrangem a autorizagtao para Instalagao de Empreendimento ou Atividade de acordo com as 
especificagoes constantes dos Pianos, Programas e Projetos Aprovados, incluindo as 
Medidas de Controle Ambiental e demais condicionantes, com uso de Recursos Hidricos e 
Supressao de Vegetagao.
Inclui Processo Interno Unico

721.123

Licenga de Instalagao Corretiva (LI Corretiva)
Abrange a autorizagao para Instalagao Corretiva de acordo com as especificagoes constantes 
dos Pianos, Programas e Projetos Aprovados, incluindo as Medidas de Controle Ambiental e 
demais condicionantes, para o Empreendimento ou Atividade em que a Etapa de Instalagao 
teve inicio sem a concessao da Licenga.
Inclui Processo Interno Unico

721.124

Licenga de Instalagao Corretiva com Autorizagao para Exploragao 
Florestal (LI Corretiva com AREF)
Abrange a autorizagao para Instalagao com Supressao de Vegetagao de acordo com as 
especificagoes constantes dos Pianos, Programas e Projetos Aprovados, incluindo as 
Medidas de Controle Ambiental e demais condicionantes, para o Empreendimento ou 
Atividade em que a Etapa de Instalagao com Supressao de Vegetagao teve inicio sem a 
concessao da Licenga.
Inclui Processo Interno Unico

721.125

I
Licenga de Instalagao Corretiva com Outorga (LI Corretiva com 
Outorga)
Abrange a autorizagao para Instalagao com Uso de Recursos Hidricos - de acordo com as 
especificagoes constantes dos Pianos, Programas e Projetos Aprovados, incluindo as 
Medidas de Controle Ambiental e demais condicionantes, para o Empreendimento ou 
Atividade em que a Etapa de Instalagao com Uso de Recursos Hidricos teve inicio sem a 
concessao da Licenga.
Inclui Processo Interno Unico

721.126

Licenga de Instalagao Corretiva com Outorga e Autorizagao para 
Exploragao Florestal (LI Corretiva com Outorga e AREF)

721.127
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Abrangem a autoriza?ao para Instalapao com Uso de Recursos Hidricos e Supressao de 
Vegetapao de acordo com as especificagdes constantes dos Pianos, Programas e Projetos 
Aprovados, incluindo as Medidas de Controle Ambiental e demais condicionantes, para o 
Empreendimento ou Atividade em que a Etapa de Instalagao com Uso de Recursos Hidricos 
e Supressao de Vegetagao teve inicio sem a concessao da Licenga.
Inclui Processo Intemo Onico

1
Licenga de Operagao
Abrange a autorizagao para Operagdo de Empreendimento ou Atividade, apbs a verificagdo 
do efetivo cumprimento do que consta das Licengas anteriores, com as Medidas de Controle 
Ambiental e condicionantes determinadas para a Operagao.
Inclui Processo Interno Unico

721.13 i
i
i

!
i

Licenga de Operagao Corretiva
Abrange a autorizagao para Empreendimento ou Atividade em que a Etapa de Operagao teve 
inicio sem a concessao da Licenga, com as Medidas de Controle Ambiental e condicionantes 
determinadas para a Operagao.
Inclui Processo Interno Unico

721.131
<

3
i

Licenga de Operagao Corretiva com Autorizagao para Exploragao i 
Florestal (APEF)
Abrange a autorizagao para Empreendimento ou Atividade em que a Etapa de Operagao com 
Supressao de Vegetagao teve inicio sem a concessao da Licenga, com as Medidas de 
Controle Ambiental e condicionantes determinadas para a Operagao.
Inclui Processo Interno Unico

721.132 i
. I

l
l

■I
i

1
i.
:■

1721.133 Licenga de Operagao Corretiva com Outorga
Abrange a autorizagao para Empreendimento ou Atividade em que a Etapa de Operagao com 
Uso de Recursos Hidricos teve inicio sem a concess§o da Licenga, com as Medidas de 
Controle Ambiental e condicionantes determinadas para a Operagao.
Inclui Processo Interno Unico

t

f
721.134 Licenga de Operagao Corretiva com Outorga e Autorizagao para 

Exploragao Florestal (APEF)
Abrangem a autorizagao para Empreendimento ou Atividade em que a Etapa de Operagao com 
Uso de Recursos Hidricos e Supressao de Vegetagao teve inicio sem a concessao da Licenga 
com as Medidas de Controle Ambiental e condicionantes determinados para a Operagao. 
Inclui Processo Interno Unico

I
f

721.135 Revalidagao de Licenga de Operagao
Abrange a revalidagao da licenga de operagao a veneer de Empreendimento ou Atividade, 
apbs a verificagao do efetivo cumprimento do que consta das Licengas anteriores, com as 
Medidas de Controle Ambiental e condicionantes determinados para a Operag§o.
Inclui Processo Interno Unico

i
1
%
I

!721.136 Revalidagao de Licenga de Operagao com Outorga
Abrange a revalidagao da Licenga de Operagao a veneer, com Uso de Recursos Hidricos, de 
Empreendimento ou atividade apbs a verificagao do efetivo cumprimento do que consta das 
Licengas anteriores, com as Medidas de Controle Ambiental e condicionantes determinados 
para a Operagao.
Inclui Processo Interno Unico

I
h

I
721.14 Licenga Previa

Abrange a autorizagao concedida na Fase Preliminar de Planejamento' do Empreendimento 
ou Atividade,em que se aprovam sua Localizagao e Concepgao, atestando a Viabilidade 
Ambiental e estabelecendo os Requisites B2sicos e Condicionantes a serem atendidos nas 
prdximas Fases de sua Implementagao, observados os Pianos Municipals, Estaduais ou 
Federais de Uso e Ocupagao do Solo.
Inclui Processo Interno Unico

i

iI
'l
■!

I
i26 i:
I
1
•1b

■ t
1I
'ft



ivCODEMGE/CVoDEMIG Plano de Classificapao para o Processo Intemo Unico da Codemig, • CompanfiU de Oetenvordmefflo de Uinas Gerais

Codemge e suas subsidiarias

721.141 Licenga Previa com Autorizagao para Exploragao Florestal (APEF)
Abrange a autorizagao concedida na Fase Preliminar de Planejamento do Empreendimento 
ou Atividade com Supressao de Vegetagao, aprovando sua Localizagao e Concepgao, 
atestando a Viabilidade Ambiental e estabelecendo os Requisites Basicos e Condicionantes 
a serem atendidos nas prdximas Fases de sua implementagSo, observados os Pianos 
Municipais, Estaduais ou Federais de Uso e Ocupagao do Solo.
Inclui Processo Interno Unico

721.142 Licenga Previa com Outorga
Abrange a autorizagao concedida na Fase Preliminar de Planejamento do Empreendimento 
ou Atividade com Uso de Recursos Hidricos, em que se aprovam sua Localizagao e 
Concepgao, atestando a Viabilidade Ambiental e estabelecendo os Requisites Basicos e 
Condicionantes a serem atendidos nas prdximas Fases de sua implementagSo, observados 
os Pianos Municipais, Estaduais ou Federais de Uso e Ocupagao do Solo.
Inclui Processo Interno Unico

Licenga Previa com Outorga e Autorizagao para Exploragao Florestal 
(APEF)
Abrangem a autorizagao concedida na Fase Preliminar de Planejamento do Empreendimento 
ou Atividade com Uso de Recursos Hidricos, aprovando sua Localizagao e Concepgao, 
atestando a Viabilidade Ambiental e estabelecendo os Requisites Beisicos e Condicionantes 
a serem atendidos nas prdximas Fases de sua implementagSo, observados os Pianos 
Municipais, Estaduais ou Federais de Uso e Ocupagao do Solo.
Inclui Processo Interno Unico

721.143

Licenga Previa e Licenga de Instalagao Concomitante
Abrangem a autorizagao das Fases Preliminar de Planejamento e InstalagSo Concomitantes, 
do Empreendimento ou Atividade, em que se aprovam sua Localizagao e Concepgao, 
observados os Pianos Municipais, Estaduais ou Federais de Uso e Ocupagao do Solo e as 
especificagdes constantes dos Pianos, Programas e Projetos Aprovados, incluindo as 
Medidas de Controle Ambiental e demais condicionantes.
Inclui Processo Interno Unico

721.15

Licenga Previa e Licenga de Instalagao Concomitante com 
Autorizagao para Exploragao Florestal (APEF)
Abrangem a autorizagao das Fases Preliminar de Planejamento e Instalagao Concomitante, 
com Supressao de Vegetagao, do Empreendimento ou Atividade, em que se aprovam sua 
Localizagao e Concepgao, observados os Pianos Municipais, Estaduais ou Federais de Uso 
e Ocupagao do Solo e as especificagdes constantes dos Pianos, Programas e Projetos 
Aprovados, incluindo as Medidas de Controle Ambiental e demais condicionantes.
Inclui Processo Interno Unico

721.151

Licenga Previa e Licenga de Instalagao Concomitante com Outorga
Abrangem a autorizagdo das Fases Preliminar de Planejamento e Instalagao Concomitante, 
com Uso de Recursos Hidricos, do Empreendimento ou Atividade, em que se aprovam sua 
Localizagao e Concepgao, observados os Pianos Municipais, Estaduais ou Federais de Uso 
e Ocupagao do Solo e as especificagdes constantes dos Pianos, Programas e Projetos 
Aprovados, incluindo as Medidas de Controle Ambiental e demais condicionantes.
Inclui Processo Interno Unico

721.152

Licenga Previa e Licenga de Instalagao Concomitante com Outorga e 
Autorizagao para Exploragao Florestal (APEF)
Abrangem a autorizagao das Fases Preliminar de Pianejamento e Instalagao Concomitante, 
com Supressao de Vegetagao e Uso de Recursos Hidricos, do Empreendimento ou Atividade, 
em que se aprovam sua Localizagao e Concepgao, observados os Pianos Municipais, 
Estaduais ou Federais de Uso e Ocupagao do Solo e as especificagdes constantes dos 
Pianos, Programas e Projetos Aprovados, incluindo as Medidas de Controle Ambiental e 
demais condicionantes.
Inclui Processo Interno Unico

721.153

Ar 27
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Articulagao Institucional
Abrange a Promogao de Articulagao com Instituigoes Federais, Estaduais e Internacionais.

721.2

Cooperagao Administrativa e Tecnica
Abrange a Cooperagao Administrativa e T6cnica entre os Municipios e 6rgao do Governo 
Estadual, a qual os habilita ao Licenciamento Ambiental dos Empreendimentos das Classes 
3e4.
Inclui Processo Interno Unico

721.21

Capacitagao de Gestores Ambientais
Inclui Processo Interno Unico

721.22

Apoio aos Municipios
Abrange o apoio aos municipios com subsidios necess^rios a implantagao da Agenda 21. 
Inclui Processo Interno Unico
Para documentagao relativa a Organizagao e Participagao no Evento, ver o grupo 070.

721.23

Estudos, Projetos e Zoneamento Ambiental
Abrangem a promogao de Estudos e Projetos relatives & Preservagao Ambiental, bem com a 
gest§o das Agoes de Zoneamento Ambiental.
Inclui Processo Interno Unico

721.4

721.41 Gestao Tecnica de Projetos Ambientais 
Inclui Processo Interno Unico

721.43 Estudos Tecnicos Ambientais 
Inclui Processo Interno Unico

AF
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Tabela de Temporalidade e destina^ao de Documentos de
PROCESSO INTERNOS UNICO - PI Comtnntua at OesciiYOMinento (It kb an Caais

Prazo de Guarda.....God. Fungao/Atividade/Transagao Destinagao Final Observagoes. * .i11 iffi 111 ii i r 111111 mu iMrtliiniiiiiiuiMii'M'iii ..................................... .

Fase Corrente Fase Intermediaria
GestAo Institucional000

001 Modemizagao Institucional

001.1 Acordo de Resultados e Avaliagao de Desempenho Institucional

001.11 Acordo de Resultados

4 anos apos vigencia 
estipulado na data de 
assinatura do Acordo

(*) Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
emjulgado.
(**) Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo 
de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judiciais referentes a rela^ao contratual.

(*) 5 anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG (**)

Guarda Permanente

001.2 Implementagao de Novos Modelos para Execugao de Politicas Publicas

001.22 Celebragao de Termos de Parceria

5 apos o (*) 5 (*) Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em julgado.

anos apos a 
do aprovagao das contas 

 pelo TCEMG .

Guarda Permanenteanos
encerramento 
Termo de Parceria

001.24 Outras Parcerias.

001.241 Parcerias Publicas em Obras de Inffaestrutura.

5 anos apos vigencia do 
Contrato de parceria.

(*) 5 anos apos a aprovacao 
das contas pelo 
TCEMG(**)

(*) Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, aguardar 
na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito emjulgado. 
(**) Caso o TCEMG aprede as contas antes do prazo de 10 
anos deve-se aguardar este prazo devido a diligencias judiciais 
referentes a rela^ao contratual.
(***) Recolhimento sujeito a Amostragem, seguindo criterios 
definidos pelo Arquivo Publico Mineiro.
Ver o codigo 019.02.

(***) Guarda Permanente

I

1
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Prazo de Guarda Observa<?oes—•Destina^ao Final-Fungao/Atividade/T ransagaoCod:
Fase IntermediariaFase Corrente

Parcerias Publicas Difusas001.242

Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria 
ate 2 anos apos Transito emjulgado. (**) 
Caso o TCEMG aprecie as contas antes 
do prazo de 10 anos deve-se aguardar 
este prazo devido a diligencias judiciais 
referentes a relacjao contratual. 
(***)Rec0lhimento 
Amostragem, 
definidos pelo Arquivo Publico Mineiro.

anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG (**)

5 anos apos vigencia do Contrato de 
parceria.

(*) 5 (***)Guarda Permanente

sujeito a
seguindo criterios

Desenvolvimento Organizacional001.3

Reestrutura§ao e Modelagem de Processos001.31

10 anos apos a ultima 
revisao

(*)Guarda Permanente (*)Recoil:er exemplar unico.2 anos apos a conclusao do 
processo
desenho/redesenho/reestruturagao 
(nao inclui a implanta^ao da 
proposta)

de

Organizagao Administrativa001.32

Informagoes Institucionais001.321

Ver o codigo 002.21.Guarda PermanenteEnquanto a Instituigao existir 5 anos

Estudos e Propostas de Reestruturagao Organizacional
Estao incluidos documentos como: Estudos; Anteprojetos de Lei; Minutas de Decretos; Notas Tecnicas; Correspondencias.

001.322

Ver o codigo 002.21.Guarda Permanente5 anos5 anos

2



t v;. j._r

/C"cODEM|G iC’cODEMGETabcla dc Tcmpotalidadc e Dcstiiia^ao dc Documcntos de PI Uriico da Codcmig, Codciiige e suas Subsudiarias

Prazo de GuardaCod. Fungao/Atividade/T ransagao Obscrvagdes—Destinagao Final •
Fase

IntermediariaFase Corrente

Comunicagao Social012

012.1 Divulgagao Institucional do Govemo

Campanhas Publicitarias012.11

Os documentos especiais (cartazes, faixas, 
fitas VHS, fotografias) sao de Guarda 
Permanente.
Os materials especiais como camisas, 
chaveiros, bones, bolsas, canetas. (nao sao 
documentos de arquivo), porem, poderao ser 
classificados como peqas de Museu.
(*) Venficar pendencias judicials. Em caso 

positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judicials referentes 
a rela5ao contratual.

anos apos a 
aprovaqao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5 Guarda Permanente4 anos

012.12 Publica§ao de Materias no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais

Enquanto Contrato vigora (*) 5 (*)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes 
do prazo de 10 anos deve-se aguardar este 
prazo devido a diligencias judiciais referentes 
a relagao contratual.

anos apos a 
aprovaqao das contas 
pelo TCEMG(**)

Eliminagao

012.2 Relacionamento com a Imprensa

/tK 3
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Prazo de Guarda Destinagao Final ObservagoesFungao/Atividade/T  ransagaoCod.
Fase

IntermediariaFase Corrente

Comunicagao Social012

Assessoria de Imprensa012.21

Guarda Permanente5 anos4 anos

Produgao e Veiculagao de Sugestoes de Pauta e Materias012.22

Guarda Permanente5 anos4 anos

Gestao de Convenios013

Credenciamento para Celebragao de Convenios no Cadastre Geral de Convenentes (CAGEC)013.1

Eliminagaoo 2 anos apos a extingao 
ou pedido de exclusao 
do convenente

Enquanto existir 
convenente

021.1 Gestao de Concursos Ptiblicos

(*) Os documentos pessoais dos candidatos inscritos 
nos concursos publicos e que foram aprovados, serao 
parte integrante do assentamento individual do 
servidor no codigo 020.5.

50 anos(***) Eliminagao2 anos apos o Em da 
vigencia do concurso

(**) Os cadernos de provas aplicados e gabaritos dos 
candidatos inscritos no concurso publico apos o 
cumprimento dos prazos na fase corrente serao 
eliminados, excetuando os casos em que o candidate 
inscrito entrar com recurso.

(***) Para transagoes que envolvam pagamento de 
despesas, utilizar prazos para documentos financeiros 
(5 anos apos aprovagao de contas pelo TCEMG).. 
Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

.tD
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Prazo de Guarda• God i F u n$ao/Atividade/T ransagao Destinagao FinalnimirimiMimi7uini‘i’wi'Mi'il'il|.?li JC j .. .. . JHt"-.. <& .i'h,'iiimi;-n

Fase
IntermediariaFase Corrente

021.11 Autoriza$ao de Concursos Ptiblicos

2 anos apos fomecer 
informa9oes para o setor 
responsavel.

Elimina^ao

022.4 Capacitagao de Servidores

2 anos apos o termino 
do Programa

(*) 5 anos apos aprovagao de 
contas pelo TCEMG(**)

(*)Venficar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo 
de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diiigencias judiciais referentes a relagao contratual.

Guarda Permanente

Cursos Promovidos pelos Orgaos e Outras Instituigoes022.41

Documentos tecnicos (**) 5 anos apos aprovagao 
pelo

5 anos (*)Recolher exemplar unico.Guarda Permanente
das contas 
TCEMG. (***)

Documentos financeiros (**)Para documentos que nao envolvam despesas 
observar 5 anos na Fase Intermediaria.

Eliminagao

(***)Venficar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

023 Politica de Pessoal e Administragao de Plano de Cargos e Carreiras

023.1 Movimentagao de Pessoal

(*)Permitida a Microfilmagem de Preservagao. Os 
originals serao recolhidos ao Arquivo Publico Mineiro. 
Quando se tratar de Atos especificos e individuals de 
servidores, classificar em 020.5.

5 anos (*)5 anos Guarda Permanente

5
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Fase IntermediariaFase Corrente
Beneficios026.1i-
Seguros026.11

(*) Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

(*) 5 anos apos aprova^ao das 
contas pelo TCEMG

Elimina$ao5 anos

Auxilios026.12
(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

(*) 5 anos apos aprova5ao das 
contas pelo TCEMG

Eliminagao5 anos

Assistencia a Saude026.14

Inspesoes Periodicas de Saude026.143

Eliminagao (*)Permitida a Microfilmagem de Substituigao 
(Processo de Eliminagao — pedir autorizagao ao 
Arquivo Publico Mineiro apresentando o Termo de 
Inspegao e Atestado/Declaragao de garantia de 
qualidade do trabalho de Microfilmagem e 
armazenamento adequado do Master em sala 
climatizada).

(*)47 anos5 anos

Higiene e Seguranga do Trabalho026.2

Eliminagao2 anos

Prevengao de Acidentes de Trabalho. Comissao Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA)026.21

Guarda Permanente5 anos5 anos

6
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Prazo de Guarda __ _Cod. Fungao/Atividade/Transagao Observagoes— Destinagao Final • —
Fase Correhte ■ Fase Iritermedtaria

026.211 Programas Preventivos de Saiide Laboral

01 ano Elimina^ao20 anos

026.212 Semana Interna de Preven^ao de Acidentes de Trabalho (SIPAT)

As empresas obrigadas a constituir CIPA devem 
realizar anualmente a Semana Interna de Prevengao 
de Acidentes do Trabalho (SIPAT).

5 anos Guarda Permanente5 anos

Outras Atividades/Transagoes Referentes a Gestao de Pessoas029

Servigos Profissionais Transitorios Terceirizados. Autonomos. Colaboradores e Empresas (Inclusive Licitagoes)029.5

(*)Verificar tambem as pendencias judicials. Em 
caso positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

anos apos 
aprovagao de contas 
pelo TCEMG

(*) 5 Eliminagao47 anos

029.51 Menor Aprendiz (Ex.: CESAM)

(*)Veri£icar tambem as pendencias judicials. Em 
caso positivo, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

anos apos 
aprovagao de contas 
pelo TCEMG

(*) 5 Eliminagao52 anos

5 anos 5 anos Guarda Permanente

031 Normatizagao Aplicavel as Licitagoes e Contratos

031.1 Compras Publicas (Licitagao. Pregao. Cotagao Eletronica)

5 anos (*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judiciais referentes a relagao 
contra tual.

(*)5 anos apos a aprovagao 
pelo

Eliminagao
das contas
TCEMG(**)

/flr 7
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Prazo de Guards Destinagao Final ObservancesFungao/Atividade/TransagaoCod:
Fase IntermediariaFase Corrente

Registto de Pre$os031.2

Elimina5ao5 dias 21 anos

Aquis^des e Contrata§6es com Recursos Externos031.3

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judiciais referentes a relacao 
contratual.

(*)5 anos apos a aprovagao 
contas

Guarda Permanente5 anos
pelodas

TCEMG(**)

Aquisigoes e Contratagoes de Material Permanente e de Consumo (Inclusive Licitagoes)032

Compra (Inclusive Pregao Eletronico)032.1

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judiciais referentes a relacao contratual.

(*) anos apos a aprovagao das 
contas

EliminagaoEnquanto estiver em 
vigor pelo

TCEMG(**)

Processos de Licitagao Anulados, Revogados, Fracassados, Desertos e Cancelados032.11

(*) Yen Gear pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

(*)5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

Eliminagao3 meses

fsf 8
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Prazo de Guarda'I'^T'Cod. Fungao/Atividade/Iransagao ::::;Qbservag6es •^ Destinagao Final
. r'. . . WY ‘. Y . .•'- -.I-

Fase Corrente Fase Intermediaria
032.2 Aluguel. Comodato. Leasing

Enquanto vigorar o 
Contrato

(*)5 anos apos a aprova^ao 
contas

(*)Venficar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transit© emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judicials referentes a relacjao 
contratual.

Elimina^ao
das pelo
TCEMG(**)

032.3 Incorporagao

032.31 Adjudica^ao

5 anos Eliminagao5 anos

032.32 Da9ao em Pagamento

5 anos 5 anos Eliminagao

032.33 Mercadorias Apreendidas e Abandonadas

5 anos 5 anos Eliminagao
032.34 Aquisigoes Orgamentaria e/ou Extraorgamentaria

(*)5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

1 ano (* )Veri£icar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

Eliminagao

032.4 Doagao

5 anos 5 anos Eliminagao (*)0 Livro de protocolo so sera eliminado apos o 
cumprimento dos prazos de guarda e se estiver 
encerrado e sem pendencia.

032.5 Cessao e Permissao de Uso

02 apos (*)0 Livro de protocolo so sera eliminado apos o 
cumprimento dos prazos de guarda e se estiver 
encerrado e sem pendencia.

5 anos Eliminagaoanos 
encerramento 
Termo de Cessao

do

4T- 9
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Prazo de Guards Destinagao Final ObservagoesFungao/Atividade/TransagaoCod.
Fase IntermediariaFase Corrente

Pronto Pagamento032.6

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

(*)5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

Eliminagao1 ano

Redistribuigao de Bens Moveis (Inclusive Bolsa de Materiais)033

Normas e Pareceres033.01

Eliminagao Ver o codigo 002.21. 
Ver o codigo 019.02.

5 anos

Transferencia Direta033.1

Eliminagao5 anosAutorizagao de Transferencia 5 anos

Eliminagao2 anosGuia de Transferencia 1 ano

Movimentagao de Material Permanente e de Consume (Inclusive entre Unidades do Mesmo Orgao -Interna)033.2

Eliminagao2 anos

033.3 Controle de Estoque

Eliminagao2 anos

Extravio. Roubo. Desaparecimento033.4

Eliminagao Quando tratar de apuragao de responsabilidade de 
servidor classlficar no Grupo 025.

5 anosAte baixa pela SEPLAG

Recolhimento de Material ao Deposit©033.5

EliminagaoAte venficagao fisica 
contabil

K
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• Prazo de Guarda' -Er iVi*- 1W .1 • •

Destina$aoEinalCod Pun^ao/Atividade/Transagao ..... Observagoes
Fase Corrente Fase Intermediarja .iii'iMiitmtiiiiiiiiiiiiiiiifiiiii'iatiniiitiiii IMIliltll'IJ'llllllllllllNlM .......................... "

AIiena5ao de Material Permanente e de Consume034

Leilao034.1

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

5 anos (*)5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

Eliminagao

Cessao. Doagao. Permuta
Estao incluidos documentos como: Relatorios Contabeis; Demonstrativos Contabeis; Memorandos; Formularies; Relatorios do SIAD; Conciliagao de saldo no 
SIAD/SIAFI.

034.2

(*)Para transagoes que envolvam pagamentos de 
despesas, utilizar prazos para documentos 
financeiros (5 anos apos aprovagao de contas pelo 
TCEMG. Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positivo, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos 
apos Transito emjulgado).

(*)5 anos Eliminagao4 anos

Contratagoes de Servigos035
035.1 Aquisigao de Servigos (Inclusive Licitagao e Pregao Eletronico)

Enquanto vigorar o 
Contrato

(*)5 anos apos a aprovagao 
contas

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judiciais referentes a relagao 
contratual.

Eliminagao
das pelo
TCEMG(**)

035.11 Processes de Licitagao Anulados, Revogados, Fracassados, Desertos e Cancelados

Enquanto vigorar o 
Contrato

(*)5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

Eliminagao

4P ii
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Prazo de Guarda Destinagao Final r- Observa^ocs —rFungao/Atividade/T  ransagao- Cod
Fase IntermediariaFase Corrente

Servi§os Executados em Oficinas do Orgao035.12

Eltminacao1 ano

Servi§os Reprograficos. Requisi§6es035.13

(*)Para transagoes que envolvam pagamentos de 
despesas, utilizar prazos para documentos 
financeiros (5 anos apos aprovagao de contas pelo 
TCEMG na Fase Intermediaria).

Enquanto vigorar o 
Contrato

Eliminagao(*)-

Inventarios036

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.

(*)5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

Guarda Permanente2 anos

040 Gestao de Recursos Patrimoniais

041 Patrimonio Imobiliario

Gerenciamento Matricial de Despesas041.01

Gestao de Gastos com Energia Eletrica041.011

Eliminagao5 anos2 anos

Gestao de Gastos com Agua e Esgoto041.012

Eliminagao5 anos2 anos

Agua. Esgoto. Gas. Luz. Telefone041.013

Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em J.ulgado.
As 2a vias dos documentos poderao ser eliminadas 
apos 01 ano da emissao, uma vez que os originals 
estarao preservados nos Processes de Pagamento.

Eliminagao(*) 5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

1 ano

K 12
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Prazo de GuardaCod. Fungao/Atividade/Transagao ObservagoesDestinagao Final
Fase Corrente Fase Intermediaria

041.02 Condommio

(*) 5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

1 ano Eliminagao

041.03 Gestao de Palacios

(*) 5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

4 anos Eliminagao

041.1 Aquisigao
041.11 Compras (Inclusive Licitagoes)

(*)5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

1 ano Guarda Permanente

041.111 Processos de Licitagao Anulados, Revogados, Fracassados, Desertos e Cancelados

(*)5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

3 meses Eliminagao

041.12 Doagao

Enquanto o imovel for 
propriedade 
Governo

(*) de cessagao de atividades implica o(**)Guarda Permanente (*)No
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Instituigao

caso
do

Sucessora.
(**)Microfilmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.
Para transagoes que envolvam pagamento de 
despesas,
financeiros - Fase Corrente: enquanto o imovel for 
propriedade do Governo; Fase Intermediaria: 5 anos 
apos aprovagao das contas pelo TCEMG; 
Destinagao Final: Guarda Permanente.

prazos para documentosutilizar

'T' 13
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Prazo de Guardav ■ifeaw:':- - .■■■ ...'r'ls1' 1 wsrrspasss:..sr.....Ob$@l^§56Star»B!!rCod.-Fungao/Atividade/Transa^ao ......... •:

Fase IntermediariaFase Corrente
Desapropriagao de Imovel pelo Estado de Minas Gerais041.13

(*)No caso de cessagao de advidades implica o 
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Insdtui^ao 
Sucessora.
(**)Microfilmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.

Enquanto o imovel 
estiver sob 
propriedade 
Govemo

(**)Guarda Permanente(*)

do

Adjudicate e Da§ao em Pagamento041.14

(*)No caso de cessa$ao de advidades implica o 
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Instituigao 
Sucessora.
(**)Microfilmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.

Enquanto o imovel 
estiver sob
propriedade 
Governo

(**)Guarda Permanente(*)

I) do

Reversao041.15I) (**)Guarda PermanenteEnquanto o imovel 
estiver sob
propriedade 
Governo

(*) Ver o codigo 002.21.
(*)No caso de cessagao de advidades implica o 
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Instituigao 
Sucessora.
(**)Microfilmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.~

do

041.16 Permuta

Enquanto o imovel 
estiver sob
propriedade 
Governo

(**)Guarda Permanente Ver o codigo 002.21.
(*)No caso de cessagao de advidades implica o 
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Instituigao 
Sucessora.
(**)Microfilmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.

(*)
a

do

K 14
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Prazo de GuardaCod. Fungao/Atividade/Transagao Destinagao Final Observagoes
Fase IntermediariaFase Corrente

041.17 Cessao. Permissao. Autoriza^ao de Uso

5 anos apos o termino 
da vigencia do Termo

(*)No caso de cessa^ao de atividades implica o 
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Institui$ao 
Sucessora.
(**)MicrofUmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.

(*) (**)Guarda Permanente

041.18 Loca§ao (Inclusive de Imovel Privado). Arrendamento

Enquanto vigorar o 
Contrato

(*)5 anos apos a aprovagao 
contas

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judiciais referentes a relagao 
contra tual.

Eliminagao
das pelo
TCEMG(**)

041.2 Alienagao

041.21 Leilao

(*)5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

(*) Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

1 ano Guarda Permanente

041.22 Doagao

15
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Prazo deGuarda Destinagao Final > ' ' ObservancesFungao/Atividade/T  ransag§oG.od. -* vWr.'ijy^v.v.Wi,'

Fase Corrente Fase Intermediaria
Origem do Projeto de Lei: Poder Executivo do Estado de Minas Gerais041.221

(**)Guarda PermanenteO imovel revertera ao 
patrimonio do Estado se, 
findo o prazo de cinco anos 
contados da lavratura da 
escritura publica de doa$ao, 
nao Ihe tiver sido dada a 
destinagao prevista em Lei, 
observando-se a clausula de 
inalienabilidade(*)

Ate conclusao do 
processo de doagao

Ver o codigo 002.21.
(*)No caso de cessagao de atividades implica o 
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Instituigao 
Sucessora.
(**) Micro Elmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.

Origem do Projeto de Lei: Poder Legislative do Estado de Minas Gerais041.222

O imovel revertera ao 
patrimonio do Estado se, 
findo o prazo de cinco anos 
contados da lavratura da 
escritura publica de doagao, 
nao Ihe tiver sido dada a 
destinagao prevista em Lei, 
observando-se a clausula de 
inalienabilidade(*)

Ate conclusao do 
processo de doagao

(**)Guarda Permanente Ver o codigo 002.21.
(*)No caso de cessagao de atividades implica o 
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Instituigao 
Sucessora.
(**)Microfilmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.

Desapropriagao Judicial041.23

(*)No caso de cessagao de atividades implica o 
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Instituigao 
Sucessora.
(**)Microfilmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.

(**)Guarda PermanenteAte conclusao
processo
desapropriagao

do (*)
de

vf
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Prazo de GuardaCod. Fungao/Atividade/Transagao Observa?6esDestinagao Final
Fase Corrente Fase Intermediaria

041.24 Permuta

Ate conclusao do 
processo de permuta

(*) (**)Guarda Permanente Ver o codigo 002.21.
(*)No
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro' ou a sua Transferencia a Instituiqao 
Sucessora.
(**)Microfilmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permaneca com 
copias para consulta.

de cessagao de atividades implica ocaso

041.25 Cessao. Permissao. Autoriza9ao de Uso

5 anos apos o termino 
da vigencia do Termo

de cessagao de atividades implica o(*)No
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Instituigao 
Sucessora.

(*) (**)Guarda Permanente caso

(**) Micro filmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.

041.3 Regularizagao de Imoveis

Enquanto o imovel 
estdver sob 
propriedade 
Govemo

(*)No caso de cessagao de atividades implica o 
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Instituigao 
Sucessora.
(**) Micro filmar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.

(*) (**)Guarda Permanente

do

041.4 Avaliagao de Imoveis

2 meses (*) (**)Guarda Permanente de cessagao de atividades implica o(*)No
Recolhimento dos documentos ao Arquivo Publico 
Mineiro ou a sua Transferencia a Instituigao 
Sucessora.

caso

(**)Micr°frknar e/ou digitalizar previamente ao 
Recolhimento, para que o Orgao permanega com 
copias para consulta.

'/T
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Prazo de Gua.rda, Destina$ao Final; ; ObservancesCod; F unnao/Atividade/T rahsanad ‘ ■ ’-“lYtYiYiVW/^YiYMS mV.

Fase IntermediariaFase Corrente
Servi50s de Manuten§ao (Inclusive Licita^oes)041.5

(*)VenfIcar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
Os documentos que nao envolvam pagamento sao 
eliminados apos 1 ano.
As 2a vias dos documentos poderao ser eliminadas 
apos 01 ano da emissao, uma vez que os originais 
estarao presen-ados nos processes de pagamento. 
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judiciais referentes a rela^ao 
contratual.

(*)5 anos apos a aprova^ao 
pelo

Elimina5ao1 ano
das contas
TCEMG(**)

i

i

Veiculos042

Aquisigao042.1

Compras (Inclusive Licitagoes e Importagoes)042.11

(*)VeriEcar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

(*)5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG

Eliminagao2 anos

042.12 Doagao

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a diligencias 
judiciais referentes a relagao contratual.

(*)5 anos apos a aprovagao 
contas

Eliminagao5 anos.
pelodas

TCEMG(**)

18
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Prazo de Gua rda _Cod. Fungao/Atividade/T ransa?ao Observagoes" ..Oestinagao Final.: ■ -r

lijmimmiaiutlamiiliiriilM ml:

Fase Corrente Fase Intermediaria
Aluguel042.13

Enquanto vigorar o 
Contrato

anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*)5 (*)Veriflcar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judicials referentes a relacjao 
contra tual.

Eliminagao

042.14 Cessao. Permissao de Uso

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG (**)

(*)5 (*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judiciais referentes a relacao 
contratual.

02 apos Eliminagaoanos
doencerramento 

Termo de Cessao

042.15 Permuta

4 anos 5 anos Eliminagao

Servigo de Taxi042.16

Enquanto vigorar o 
Contrato

(*)5 anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG (**)

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judiciais referentes a relagao 
contratual.

Eliminagao

042.2 Regularizagao da Documentagao dos Veiculos

042.21 Emplacamento de Veiculos Oficiais

5 anos apos alienagao 
do veiculo

5 anos Eliminagao
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Prazo de Guarda Destinagao Final Observagoes—God;.... Fungao/Atividade/Transagao
Fase IntermediariaFase Corrente

Altera§ao no Registro de Veiculos Oficiais no Departamento de Transito de Minas Gerais (DETRAN-MG)042.22
Elimina^ao5 anos5 anos apos alienagao 

do veiculo
Licenciamento Anual dos Veiculos Oficiais junto ao Departamento de Transito de Minas Gerais (DETRAN-MG)042.23

EliminagaoAte a emissao do 
licenciamento do ano 
seguinte ou alienagao do 
veiculo.

Obtengao da 2a via do Certificado de Registro de Veiculo (CRV) no Departamento de Transito de Minas Gerais (DETRAN-MG)042.24
Veiculos Doados ainda nao Transferidos pelo Donatario042.241

Eliminagao(*) 5 apos a emissao do 
CRV pelo DETRAN- 
MG

(*)0 documento CRV e entregue ao donatario.5 anos

Veiculos Oficiais dos Orgaos/Entidades do Estado de Minas Gerais042.242

Ate a entrega ao 
Orgao/Entidade 
proprietario do veiculo

Alienagao042.3
Leilao042.31

Eliminagao5 anos5 anos

Doagao042.32
(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprede as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judiciais referentes a relagao 
contratual. _

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)

Eliminagao(*)55 anos
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Prazo de GuardaT13: Odd: Fungao/Atividade/Transasao Destinagao Final..... Obsefvag6es«**^««!-^^1
... Fase Corrente . Fase Intermediaria

042.33 Cessao. Permissao de Uso

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judicials referentes a relacao 
contratual.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*)52 apos Eliminagaoanos 
encerramento 
Termo de Cessao

do

Permuta042.34
5 anos Eliminagao4 anos

Controle dos Veiculos Oficiais042.4

Reclamagdes e Denuncias042.41

Eliminagao1 ano 1 ano
042.42 Requisigao e Liberagao

(*)0 Livro de registro de uso de veiculos oficiais so 
sera eliminado apos o cumprimento dos prazos de 
guarda e se estiver encerrado e sem pendencia.

1 mes (*) Eliminagao

Autorizagao para Uso fora do Horario de Expediente042.43

2 anos Eliminagao

042.44 Estacionamento. Garagem

(*) Para transagoes que envolvam pagamentos de 
despesas, utilizar prazos para documentos 
financeiros (5 anos apos aprovagao de contas pelo 
TCEMG. Verificar tambem as pendencias judicials. 
Em caso positivo, aguardar na Fase Intermediaria 
ate 2 anos apos Transito emjulgado).

2 anos (*) Eliminagao

Abastecimento. Limpeza. Manutengao e Reparos042.5

Enquanto vigorar o (*)5 anos apos a 
Contrato aprovagao das contas
_____________________  pelo TCEMG__________

(*) Verificar tambem as pendencias judicials. Em 
caso positivo, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito emjulgado

Eliminagao
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Fase IntermediariaFase Gorrente * ...
Fomecimento de Pe^as Usadas de Veiculos para Orgaos/Entidades do Poder Execurivo do Estado de Minas Gerais042.51

Eliminagao2 anos1 ano

Acidentes. Infra§oes. Multas (Laudos e Pericias)042.6

(*)Para acidentes com vitimas, o prazo total de 
guarda e de 20 anos devendo permanecer em fase 
corrente ate transito em julgado.

Eliminagao(*)Ate conclusao do 
procedimento 
administrativo 
disciplinar

5 anos

Frota: Substituigao. Transferencia. Recolhimento ao Deposito. Baixa042.7

Ekminagao5 anos5 anos

Outras Atividades/Transgaoes Referentes a Gestao de Recursos Patrimoniais049

Guarda e Seguranga049.1

(*)Para transagoes que envolvam pagamentos, 
utilizar prazos para documentos financeiros (5 anos 
apos aprovagao de contas pelo TCEMG. Venficar 
tambem as pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado).

Ehminagao(*)2 anos

049.11 Servigos de Vigilancia

,(*)Verificar tambem as pendencias judicials. Em 
caso positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.
As 2a vias dos documentos poderao ser eliminadas 
apos 01 ano da emissao, uma vez que os originais 
estarao preservados nos processes de pagamento. 
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judicials referentes a relagao 
contratual.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)^

EkminagaoEnquanto vigorar o 
Contrato

(*)5
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Fase Corrente Fase Intermediaria i
Seguros - Bens Imoveis, Veiculos e Bens Semoventes049.12

Enquanto vigorar o 
Contxato

(*)Venficar tambem as pendencias judicials. Em 
caso positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido 
a diligencias judiciais referentes a relacao 
contratual.

(*)5 anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)

Ekminaqao

049.121 Processes de Indeniza9ao

apos
recebimento do sinistro 
pelo Tesouro

2 Eliminaqao Ver o codigo 019.02.3 anosanos

049.13 Prevenqao de Incendios

4 anos Guarda Permanente5 anos

049.131 Instala§ao e Manuten^ao de Extintores

(*)5 (*)Venficar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.

anos apos a 
aprova5ao das contas 
pelo TCEMG

1 ano Eliminagao

049.14 Sinistro

Ate conclusao da 
apura^ao

(*)Para transa^oes que envolvam pagamentos, 
utilizar prazos para documentos financeiros (5 anos 
apos aprovaqao de contas pelo TCEMG. Yerificar 
tambem as pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado).

(*)5 anos Eliminaqao

049.15 Controle de Portaria

(*)0 Livro de ocorrencias so sera eliminado apos 
o cumprimento dos prazos de guarda e se estiver 
encerrado e sem pendencia. _______________

1 ano (*) Elimina^ao

/9r
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Prazo de Guarda Destina?ao Final Observa^oesFungao/Atividade/TransagaoCod. ■i. .. tt-M-' i1'|,*Ai*

Fase IntermediariaFase Corrente
Mudan^as
Mudan^a para dentro do mesmo imovel, bem como para outxos imoveis.

049.2

anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG

(*)VeriEcar tambem as pendencias judicials. Em 
caso positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito emjulgado.
Os documentos que nao envolvam pagamento 
serao eliminados apos 1 ano.

(*)5 Elimina^ao1 ano

Uso de Dependencias
Utilizagao de auditorio e demais dependencias do imovel, pelo Orgao ou por terceiros.

049.3

Eliminagao1 ano
Planejamento, Orgamento e Finangas050

Auditorias e Tomadas de Contas051

Pro dug ao de Tecnologias de Auditoria051.01

Desenvolvimento de Tecnologias051.011

Guarda Permanente10 anos5 anos

Guarda Permanente100 anos2 anos

Auditoria de Contratos de Gestao051.5

Auditoria de Gestao051.6

Monitoramento das Implementagoes das Recomendagoes de Auditoria051.601

Guarda PermanenteEnquanto vigorar o 
Programa

100 anos

Auditoria de Avaliagao de Impacto051.602

(*) Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito emjulgado.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

(*) 5Ate a conclusao dos 
trabalhos de Auditoria.

Guarda Permanente

A 24



if..«a’ ,v g?

i±?CODEMIG /ClcODEMGE
<asa»«as ei OitraotxcgaD <» Mia» «g?aTabela de Temporalidade e Destina<jao de Documentos dc PI Unico da Codemig, Codcmgc c suas Subsudiarias

Prazo de GuardaCod. Fungao/Atividade/Transagao ObservagoesDestinagao Final
Fase Corrente Fase Intermediaria

051.61 Auditoria em Programas Govemamentais

)Enquanto vigorar o (*) 5 anos apos a
Programa. aprovagao das contas

pelo TCEMG

(*) Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

Guarda Permanente

051.62 Auditoria em Demandas Pontuais

Ate a conclusao dos 
trabalhos de Auditoria.

Guarda Permanente100 anos

052 Planejamento e Orgamento
052.2 Gestao de Projetos Estruturadoresi

I
052.21 Planejamento e Monitoramento

(*) 5 (*) Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

Guarda Permanente1 ano

052.4 Acompanhamento de Convenios de Entrada de Recursos. Ajustes e Emprestimos

(*) 5 anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positivo, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

1 apos Eliminagaoano
encerramento 
vigencia do Convenio

da

Gestao Financeira053

Operagoes Financeiras de Credito054

Registro no Cadastro Informativo de Creditos nao Quitados (CADIN) e Cadastre Unico de Convenio (CAUC)054.01

054.011 Acompanhamento de Registro no Cadastro Informativo de Creditos nao Quitados (CADIN)

vigencia 
instrumento de Acordo 
de Resultados firmado 

Govemo

Na do Eliminagao

entre 
Estadual e demais 
signatarios.

o

!
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Fase IntermediariaFase Corrente
Contratagao de Emptestimos, Financiamentos e outras Obrigagoes054.1

Concessao de Gatanda do Estado de Minas Gerais para Outros Orgaos/Entidades054.101

(*)Os documentos deverao permanecer arquivados 
por 10 anos apos a vigencia do Contrato, para 
atender ao TCU, a SEF e Auditoria Externa do 
credor definido pelos respectivos Orgaos, caso 
ocorra a aprova^ao do TCEMG antes deste prazo. 
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito emjulgado.

(*)5 anos apos aprovagao 
contas

TCEMG(**)

Enquanto vigorar o 
Contrato

Guarda
Permanentepelodas

Concessao de Garantia e Contragarantia054.102

(*)Os documentos deverao permanecer arquivados 
por 10 anos apos a vigencia do Contrato, para 
atender ao TCU, a SEF e Auditoria Externa do 
credor definido pelos respectivos Orgaos, caso 
ocorra a aprovagao do TCEMG antes deste prazo. 
(**)VeriEcar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
Ver o codigo 002.21.

Enquanto vigorar o 
Contrato

(*)5 anos apos aprovagao 
das contas pelo 
TCEMG(**)

Guarda Permanente

Administragao da Divida Publica Fundada do Estado de Minas Getais054.2

Recutsos de Emptestimos Extemos054.21

Recebimento e Liberagao de Recutsos de Emptestimos Externos em Conta Especial054.211

(*)V enficar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito emjulgado.

anos apos 
aprovagao das contas” 
pelo TCEMG

(*) 5 Guarda PermanenteEnquanto a conta 
designada (ou especial) 
estiver ativa

Prazo de Guarda..
riVwimViViS */ft i\ AViV •viiivaa ti naiirii'niiii
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Fase Corrente Fase I ntermed iariaCod. Fungao/Atividade/Transapao ~ - • Observacoes- *Destinacao^Finahl- •
054.212 Registros de Libera5ao de Recursos

Enquanto vigora 
opera^ao de credito

a (*) 5 apos
aprovagao das contas 
pelo TCEMG e TCU.

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

Guarda Permanenteanos

056 Gestao das Atividades Contabeis
056.01 Normatizagao e Orienta9ao(*)

(*)As orienta^oes ficarao anexas as copias de 
documentos dos demandantes (U.O) durante 
exercicio corrente (Janeiro a dezembro), para 
subsidiar consultas internas, sendo eliminadas a 
seguir.

Enquanto vigorar a 
norma

Guarda Permanente3 anos

056.02 Controle das Atividades Contabeis

(*) 5
aprova^ao do TCEMG

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

apos5 anos Elimina^aoanos

056.1 Informapoes Legais e Gerenciais
056.11 Demonstrativos e Relatorios Legais

Ver o codigo 019.02.5 anos 5 anos apos aprovatjao 
Assembleia 

Legislativa do Estado de 
Minas Gerais

Ehrrunacao
da

059 Outtas Atividades/Transpoes Referentes ao Planejamento, Orpamento e Finanpas

059.14 Compra de Serv^os. Acompanhamento e Pagamento

Enquanto durar 
Convenio

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

o 30 anos apos aprovacao 
das contas pelo 
TCEMGH

Elimina5ao

0T
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Prazo de Guarda Destina^ao Final ------ ObservagoesFungao/Atividade/T ransagao- Cod.
Fase IntermediariaFase Corrente

Comunicagao060

Servigo Postal061

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

(*) 5 Eliminagao2 anos

Servigo de Encomenda Expressa (Sedex) Nacional e Internacional061.1

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

5 anosapos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

(*) Eliminagao2 anos

Serca/Malote061.2

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

Eliminagao(*) 52 anos

Servigo de Transporte de Cargas061.3

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG.

(*) 5 Eliminagao2 anos

Outros Servigos Postais061.9

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo-de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judicials referentes a relagao 
contra tual.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5Enquanto o Contrato 
vigorar

Eliminagao

r
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Prazo de Guarda ■I'itfi'if'lffiKSnftff'Xi'. '. 'ObservagoesCod Fungao/Atividade/T ransagao Destinagao Final...w^wwmwv:

Fase Corrente Fase Intermediaria
070 Eventos

071 Solenidades. Comemoragoes. Homenagens

Eventos Promovidos pelo Orgao071.1

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos 
apos Transito em Julgado.

Documentos tecnicos 5 anos apos o evento anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG

(*)5 Guarda Permanente

Documentos financeiros Eliminagao

071.2 Apoio a Realizagao de Eventos

Documentos tecnicos anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

(**)5 (*) Recolher exemplar unico.
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos 
apos Transito em Julgado.

5 anos apos o evento Guarda Permanente

Documentos financeiros Eliminagao

071.3 Participagao em Eventos Promovidos por Outras Instituigoes

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos 
apos Transito em Julgado.

Documentos tecnicos 5 anos apos o evento anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

(*)5 Guarda Permanente

Documentos financeiros Eliminagao

072 Congresses. Conferencias. Seminarios. Simposios. Foruns. Encontros. Convengoes. Ciclos de Palestras. Mesas Redondas. Videoconferencias. 
Workshops

/r
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/CcODEMGE/V CODEMIG Tabela de Temporalidade e Destina9ao de Documentps de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias <tvrj«tic r* ,*a(U3 {irx.i

Prazo de Guarda pbserva^oes.Pestinagap FinalFunpao/Atividade/T ransapao* -God: ■ 1 "111111111111.
Uhl'IilUM I ..i .

Fase IntermediariaFase Corrente
Eventos Promovidos pelo Orgao072.1

anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG(***)

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.
Caso haja contratagao de pessoal para o 
cumprimento do objeto, os recibos de pagamento 
de autonomo e Recolhimentos de Encargos 
Sociais
encaminhados a Diretoria de Pessoal e aplicados 
os prazos de guarda da subclasse Gestao de 
Pessoas — 020.
(**) Recolher exemplar unico.
(***)CaSO o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judiciais referentes a relagao 
contratual.

(*)5 (**)Guarda Permanente2 anos apos o eventoDocumentos tecnicos

EliminagaoDocumentos financeiros

Previdenciarios deverao ser

Os materials promocionais como camisas e sacolas 
nao sao documentos de arquivo, porem, poderao 
ser classificados como pegas de Museu.

Apoio a Realizagao de Eventos072.2

5 anos apos o evento anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

Guarda Permanente(**)5 (*) Recolher exemplar unico.
(**)Venficar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos 
apos Transito em Julgado.

Documentos tecnicos

EliminagaoDocumentos financeiros
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Prazo de Guarda,...Cod. Fungao/Atividade/Transa^ao — ...Observadoes.........Destinagao Final
Fase Corrente Fase Intermediaria

072.3 Participa^ao em Eventos Promovidos por Outras Institui^oes

Documentos tecnicos 2 anos apos conclusao 
do even to.

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judiciais referentes a relagao 
contratual.
(***) Recolher exemplar unico

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)

05 (***)Guarda Permanente

Documentos financeiros Eliminacao

073 Feitas. Saloes. Exposi^oes. Mostras. Festas. Festivais

Eventos Promovidos pelo Orgao073.1

Documentos tecnicos 05 OVerificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judiciais referentes a relagao 
contratual.
(***) Recolher exemplar unico. Os materiais 
promocionais como camisas e sacolas nao sao 
documentos de arquivo, porem, poderao ser 
classificados como pe$as de Museu.
Caso haja contrata^ao de pessoal para o 
cumprimento do objeto, os recibos de pagamento 
de autonomo e Recolhimentos de Encargos 
Sociais
encaminhados a Diretoria de Pessoal e aplicados 
os prazos de guarda da subclasse Gestao de 
Pessoas — 020.

2 anos apos o evento anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG

(***)Guarda Permanente

Documentos financeiros Elimina(;ao

Previdenciarios deverao ser

4"
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Prazo de Guarda Destinagao Final ObservapoesF unpao/Atividade/T ransapao..od*'.'.... ....... . • “YV-V-

Fase IntermediariaFase Corrente
Apoio a Realiza^ao de Eventos073.2

apos a(**)5
aprovagao das contas

Guarda Permanente (*) Recolher exemplar unico.
(**)Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos 
apos Transito em Julgado.

5 anos apos o eventoDocumentos tecnicos anos

EliminagaoDocumentos financeiros pelo TCEMG

Participagao em Eventos Promovidos por Outras Instituigoes073.3

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos 
apos Transito em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judicials referentes a relagao 
contra tual.
(***) Recolher exemplar unico.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)

2 anos apos conclusao 
do evento.

(*)5 (***)Guarda PermanenteDocumentos tecnicos

EliminagaoDocumentos financeiros

Calendario de Eventos073.4

(*) Guarda Permanente (*)Manter para Guarda Permanente um exemplar 
do calendario editado.

8 anos2 anos

074 Concursos

(*)Projetos nao aprovados ou desclassificados — os 
Projetos que nao atenderem aos requisites 
exigidos no edital, poderao ser retirados no prazo 
de 90 dias apos a divulgagao dos aprovados, salvo 
determinagao contraria estabelecido em edital. 
(**)V enficar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos 
apos Transito em Julgado.
Ver o codigo 019.02..

(**)5
aprovagao das 
pelo TCEMG

apos a 
contas

Guarda Permanente(*)5 anosDocumentos tecnicos anos

EliminagaoDocumentos financeiros
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Prazo de GuardaFungao/Atividade/T  ransagaoCod. Destinagao Final Observagoes
Fase Corrente Fase Intermediaria

Outtas Atividades/Transagoes Refetentes a Gestao Institucional090

Transagoes Ttansitorias091

Associates Culturais de Amigos e de Servidores — Ex.: ATC091.6

Eliminagao1 ano

091.7 Pedidos. Oferecimentos e Informagdes Diversas

Eliminagao2 anos 2 anos

Promogoes Sociais de Amigos e Servidores091.8

Eliminagao2 anos 2 anos

Desenvolvimento Municipal e Politicas Urbanas e Rurais100

110 Desenvolvimento Municipal

111 Cooperagao entre o Estado de Minas Gerais, Municipios e Entidades

Apoio ao Desenvolvimento Municipal111.1

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**)Recolhimento sujeito a Amostragem, seguindo 
criterios definidos pelo Arquivo Publico Mineiro. 
Ver o codigo 019.02.

(*) 5 anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

Enquanto vigorar o 
Convenio

(**)Guarda Permanente

120 Desenvolvimento Regional e Urbano

121 Associativismo Municipal

ft*
33
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Prazo de Guarda ■ Observagoes-Destina?ao FinalFungao/Atividade/Transa^aoCod..
Fase IntermediariaFase Corrente

Apoio a Integta^ao das Fun9oes Comuns121.01

(*)-Recolher exemplar unicoGuarda Permanente3 anos4 anos

121.1 Consorcios Publicos

(*)Verifkar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judicials referentes a relaq:ao 
contra tual.

5 anosapos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) Guarda Permanente02 anos

124 Anuencia Previa

Parcelamento do Solo124.1

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

Ate a conclusao do (*) 5 anosapos a
processo de Anuencia aprovaejao das contas 
Previa

Guarda Permanente

pelo TCEMG.
124.11 Fiscaliza^ao

Elimina^ao20 anos02 anos

Desenvolvimento das Microrregioes125

Coopera^ao Tecnica125.21

(*)As informa^oes de carater funcional estarao 
contidas na pasta funcional do servidor, codigo 
020.5.

(*)Elimina<;aoEnquanto vigorar o 
Convenio

5 anos

125.22 Coopera^ao Administrativa

Elimina^aoEnquanto vigorar o 
Convenio

5 anos

34



/CcODEMUG
. f' » ^-.. f»t<-t'^TT« »»<♦<•>>> W<rfg-f,

/C^CODEMGETabela de Temporalidade e Destina9ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias

Prazo de GuardaCod. Fungao/Atividade/Transagao ObservagoesDestinagao Final
Fase Corrente Fase Intermediaria

129 Outras Atividades/Transagoes Referentes ao Desenvo vimento Regional e Urbano

129.1 Apoio as Regioes Metropolitanas

129.2 Intervengoes Urbanisticas Pontuais

Eliminagao3 meses 1 ano

132 Saneamento Ambiental

132.1 Desenvolvimento de Programas e Projetos

Documentos tecnicos. (*) 5 anos apos a aprovacao das 
contas pelo TCEMG

Guarda Permanente (*)Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito emjulgado.

10 anos
Documentos financeiros Eliminagao

132.2 Execugao de Programas e Projetos

10 anos (*) 5 anos apos a aprovagao das 
contas pelo TCEMG

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito emjulgado.

Elrminagao

200 Desenvolvimento Economico e Social

210 Desenvolvimento Economico

211 Cooperativismo e Associativismo

211.1 Fomento aos Negocios Coletivos

211.11 Parcerias para o Desenvolvimento

1 ano apos vigencia do 
instrumento de cooperagao.

Guarda Permanente3 anos

211.12 Relacionamento com Parceiros
Estao incluidos documentos referentes as relagoes estabelecidas com cada parceiro; Oficios; Memorandos; Atas de reuniao; Relatorios.

2 anos Guarda Permanente2 anos
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Prazo de Guards ™ Destinagao Pinal ObservancesFunnao/Atividade/T ransagaoCod
Fase IntermediariaFase Corrente

Ramos do Cooperativismo
Estao incluidos documentos referentes a cada ramo do Cooperativismo; Informagoes Tecnicas; Agoes, Remndica^oes; Pianos; Programas; Projetos.

211.13

Elimina^ao3 anos2 anos

Cadastto Estadual de Empreendimento da Economia Popular Solidaria211.2

* 5 anosapos a aprovagao das 
contas pelo TCEMG

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.

Eliminagao5 anos

Promogao do Cooperativismo e Associativismo211.3

(*) 5 anos apos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG(**)

(*)V erificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judiciais referentes a relagao 
contra tual.
(***)ReC0lher exemplar unico.

) Recolher as atas previamente a eliminagao 
Ver o codigo 019.02.

EliminagaoEnquanto estiver em vigor

(****

Profissionalizagao das Cooperativas e Associagoes211.4

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judiciais referentes a relagao 
contra tual.
(***)ReC0lher exemplar unico.
Ver o codigo 019.02._________

1 ano apos vigencia do 
instrumento de cooperagao.

(*) 5 anosapos a aprovagao 
das contas pelo TCEMG(**)

(***)GUarda
Permanente

Documentos tecnicos

EliminagaoDocumentos financeiros

r
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Prazo de GuardaCod. Fungao/Atividade/Transagao Destinagao Final Observagoes •
Fase Corrente Fase Intermediaria ?

211.5 Sensibiliza^ao e Capacita§ao de Dirigentes e Colaboradores de Cooperativas e Associa9oes

1 ano apos vigencia do 
instrumento de cooperagao.

(*) 5 anos apos a aprova$ao 
das contas pelo TCEMG(**)

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do 
prazo de 10 anos deve-se aguardar este prazo 
devido a diligencias judicials referentes a relacao 
contratual.
(***)ReC0lher exemplar unico.
Ver o codigo 019.02.

Documentos tecnicos. (***)Guarda
Permanente

Documentos financeiros Elrmina^ao

211.51 Palestras e Cursos

2 anos Guarda Permanente5 anos

212 Industrializagao

212.1 Desenvolvimento do Setor Produtivo

212.11 Atra^ao de Investimentos

Enquanto vigorar o (*) 5 anosapos a aprovagao 
Protocolo de Intengoes. das contas do TCEMG

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso 
positive, aguardar na Fase Intermediaria ate 2 
anos apos Transito em julgado.

Guarda Permanente

212.13 Arranjos Produrivos Locals (APLs)

4 anos Guarda Permanente4 anos

212.14 Cadeias Produtivas

4 anos Guarda Permanente4 anos

fiT
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Prazo de Guarda ~ Destinagao Final Observagoes ■Fun^ao/Atividade/T ransagaCod. ■
0 Fase IntermediariaFase Corrente
Parcerias para o Desenvolvimento212.15

(*)Para documentos que nao envolvam pagamentos de 
despesas, manter na Fase Intermediaria por 4 anos. 
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos o 
Transito emjulgado.

2 anos apos a vigencia 
da parceria

(*) 5 anos apos aprova5ao 
contas

Guarda Permanente
pelodas

TCEMG(**)

Estudos. Programas. Projetos212.16

(*)Para documentos que nao envolvam pagamentos de 
despesas, manter na Fase Intermediaria por 4 anos. 
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos o 
Transito emjulgado.

(*) 5 anos apos aprovacao 
pelo

Guarda Permanente4 anos
das contas 
TCEMG(**)

Relacionamento com Outras Institui§6es212.17

Elimina^ao2 anos4 anos

Programa de Concessao de Financiamentos212.2

Concessao de Financiamento212.21

(r)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

anos apos a 
aprovagao das contas do 
TCEMG

(*) 5Enquanto vigorar o 
financiamento

Guarda Permanente

Comercio e Servigos213

Fomento de Negocios213.1

Parcerias para Atra§ao de Negocios213.11

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

1 ano apos a vigencia do 
instrumento

5 anosapos a 
aprovacao das contas do 
TCEMG.

(*) Guarda Permanente

«T 38



■Ia*«

/C^CODEMIG idcOOEMGE
tttrjasns <a Httt.-aoMiiy.ia « Mina fjjit.Tabela de Temporalidade e Destinajao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias

Prazo de GuardaCod. Fun^ao/Atividade/Transaga ObservagoesDestinagao Final
o Fase Corrente Fase Intermediaria

213.12 Estudos. Programas. Projetos

2 anos apos a vigencia 
da parceria

(*)Para documentos que nao envolvam pagamentos de 
despesas, manter na Fase Intermediaria por 2 anos. 
(**)Veri£icar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos o 
Transito emjulgado.

anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5 Guarda Permanente

214 Artesanato

214.1 Desenvolvimento do Artesanato

214.11 Estudos. Pianos. Programas. Projetos

5 anos apos a entrega do 
produto desenvolvido.

(*)5 anos apos a aprova^ao 
contas

(*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, 
manter na Fase Intermediaria por 2 anos. 
(**)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado

Guarda Permanente
das pelo
TCEMG(**)

214.12 Cadastramento do Artesao

Ate novo cadastramento 
ou atualizacao

Elimina^ao4 anos

214.13 Programa de Capacita^o

2 anos apos o termino de 
vigencia do instrumento 
de parceria

(*)5 anos apos a aprova5ao 
pelo

(*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, 
manter na Fase Intermediaria por 2 anos. 
(**)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em julgado

Guarda Permanente
das contas
TCEMG(**)

214.14 Relacionamento com Institu^bes

2 anos apos a vigencia 
do Instrumento

(*)5 anos apos a aprovacao 
contas

(*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, 
manter na Fase Intermediaria por 2 anos. 
(**)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado

Guarda Permanente
das pelo
TCEMG(**)
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o Fase IntermediariaFase Corrente
Rela§6es Intemacionais e Comercio Exterior215

Rela9oes Intemacionais215.1

Coopera^ao Intemacionai215.11

Coopera^ao Intemacionai com Organismos Multilaterais e Bilaterais215.111

Opera5oes de Credito Nao-Reembolsavel215.111.1

Guarda Permanente (*)Verificar pendencias judidais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em julgado.

(*)5 anos apos a aprovacao 
das contas do TCEMG

2 anos apos a finaliza^ao 
doagao

Cooperagao Tecnica
da ou

Cooperagao Intemacionai com Raises, Provincias e Estados Estrangeiros215.112

Instrumentos de Cooperagao215.112.1

1 ano apos vigencia do 
instrumento 
cooperagao e sua 
agenda de trabalho.

2 anos apos encerramento 
instrumento 

cooperagao e sua agenda 
de trabalho

Guarda Permanente Ver o codigo 002.21.
dede do

Intercambio de Expertise215.113

Programas de Capacitagao215.113.1

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

anos apos a 
aprovagao das contas do 
TCEMG

(*)52 anos apos a vigencia 
do Convenio

Guarda Permanente

Relacionamento com Parceiros215.12

Missoes Oficiais Recebidas215.121

Guarda Permanente2 anos apos a conclusao 
da missao

2 anos

40



lyPCODEMIG /dcODEMGE
Barjaenc a OtsCToMgg--a <s aim —Tabela de Temporalidade e Desrina§ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias

Prazo de GuardaGod: Fungao/Atividade/T ransa^a ObservagoesDesliriagao FinalIII,,,,.,,,,!,

0 Fase Corrente Fase Intermediaria
215.122 Missoes ao Exterior

Apresentagoes; Fotografia da 
Missao;
Relatorio Final da Missao.

4 anos apos a conclusao 
da missao

Guarda Permanente4 anos

Mensagens eletronicas;
Oficios;

Memorandos; Agenda da Missao 
nos
idiomas dos paises.

4 arios apos a conclusao 
da missao

Elimihagao4 anos

215.129 Relacionamento com Outros Setores

Eliminagao4 anos 4 anos (*)Recolher as Atas previamente a eliminagao.

215.13 Desenvolvimento e Promogao Intemacionais

215.131 Participagao em Redes de Conhecimento

Documentos tecnicos anos apos a 
aprovagao de contas pelo 
TCEMG

(*) 5 (*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transit© emjulgado.

4 anos Guarda Permanente

Documentos financeiros Eliminagao

215.14 Rede de Articulagao Intemacional

215.141 Estruturagao da Rede de Articulagao Intemacional

Enquanto vigorar a rede 
articulagao

Guarda Permanente2 anos
de
intemacional

215.142 Estudos e Projetos

Ate a elaboragao de 
outro estudo ou Projeto

anos apos a 
aprovagao das contas do 
TCEMG

(*)5 (*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(*)* Recolher exemplar unico.

Guarda Permanente
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0 Fase IntermediariaFase Corrente
Mapeamento de Demandas e Oportunidades215.143

(*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, 
manter na Fase Intermediaria por 2 anos. 
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

anos apos a 
aprova$ao das contas do 
TCEMG(**)

Ate realiza^ao de novo 
mapeamento

Elimina^ao(*)5

Comercio Exterior215.2

Plataforma Logxstica de Comercio Exterior215.21

Avia^ao Regional — Ex.: VOE MINAS - PIRMA215.213

Aeroportos Regionais215.213.1

(*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, 
manter na Fase Intermediaria por 1 ano.
(**)Venficar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judiciais referentes a rela$ao contratual. 
Caso haja contratagao de pessoal para o
cumprimento do objeto, os recibos de pagamento de 
autonomo e Recolhimentos de Encargos Sociais e 
Previdenciarios deverao ser encaminhados a
Diretoria de Pessoal e aplicados os prazos de guarda 
da subclasse - Gestao de Pessoas — 020.

anos apos a 
aprova$ao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*)5 Guarda PermanenteDocumentos tecnicos 5 anos

Elimina^aoPrestai;ao de Contas no caso de 
Convenio
financeiros no caso de Contrato

documentosou

Estudos Estatisticos215.213.2

Guarda Permanente2 anos5 anos

$
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Fase Corrente Fase Intermediaria
Companhias Aereas215.213.3

5 anos ou ate vigencia do 
protocolo deinten^ao

(*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, 
manter na Fase Intermediaria por 2 anos. 
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5 Guarda Permanente

215.213.4 Agencias Reguladoras

Guarda Permanente4 anos 4 anos

215.214 Polo Aeronautico

Atra^ao e/ou Expansao de Polo Aeronautico215.214.1

2 anos apos a vigencia 
do instrumento

anos apos a 
aprova5ao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5 (*)Caso nao envolva Beneficio ou Isengao Fiscal, 
manter na Fase Intermediaria por 2 anos. 
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

Guarda Permanente

215.214.2 Estudos e Projetos

4 anos ou ate realizagao 
de novo estudo e/ou 
Projeto

Guarda Permanente2 anos

215.214.3 Programa de Capacita§ao

4 anos ou 1 ano apos a 
vigencia do instrumento

anos apos a 
aprova^ao das contas pelo 
TCEMG(**)

(*)5 (*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, 
manter na Fase Intermediaria por 2 anos. 
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

Guarda Permanente

215.215 Infraestmtura Logistica

/tr
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Fase Corrente Fase Intermediaria
Estudos e Projetos215.215.1

(*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, 
manter na Fase Intermediaria por 2 anos. 
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

anos apos a 
aprova^ao das contas pelo 
TCEMG(**)

2 anos apos
implementagao
Projeto

(*) 5 Guarda Permanente
do

Instrumento de Cooperagao215.215.2

(*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, 
manter na Fase Intermediaria por 2 anos.
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
emjulgado.

(*)5 anos apos aprovagao das 
contas

2 anos apos a vigencia 
do instrumento

Guarda Permanente
pelo

TCEMG(**)

Desenvolvimento dos Portos Secos215.216

Estudos Tecnicos e Projetos215.216.1

Guarda PermanenteAte novo estudo 2 anos

215.216.2 Portos Secos

(*)Caso nao envolva concessao de beneficios, manter na 
Fase Intermediaria por 3 anos.
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
emjulgado.

(*) 5 anos apos aprovagao 
contas

1 ano apos a vigencia 
do instrumento

Guarda Permanente
pelodas

TCEMG(**)

Desenvolvimento e Promogao do Comercio Exterior215.22

215.221 “ Atendimento ao Potencial Exportador

Eliminagao3 anos para pesquisa1 ano
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Fase Corrente Fase Intermediaria

215.222 Parcerias de Comercio Exterior

Documentos tecnicos 2 anos apos vigencia do 
instrumento

(*) 5 anos apos aprovagao 
das contas pelo TCEMG

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
Caso haja contrata$ao de pessoal para o cumprimento do 
objeto, os recibos de pagamento de autonomo e 
Recolhimentos de Encargos Socials e Previdenciarios 
deverao ser encaminhados a Diretoria de Pessoal e 
aplicados os prazos de guarda da subclasse Gestao de 
Pessoas - 020.

Guarda Permanente

Documentos financeiros Eliminagao

215.223 Estudos Tecnicos

Documentos tecnicos 1 ano apos vigencia do 
instrumento

(*) 5 anos apos aprovagao 
das contas pelo TCEMG

(*)VerifIcar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
Caso haja contratacao de pessoal para o cumprimento 
do objeto, os recibos de pagamento de autonomo e 
Recolhimentos de Encargos Socials e Previdenciarios 
deverao ser encaminhados a Diretoria de Pessoal e 
aplicados os prazos de guarda da subclasse Gestao de 
Pessoas - 020.

Guarda Permanente

Documentos financeiros Eliminagao

215.224 Projetos

3 anos apos a 
implementagao 
Projeto

(*)5 anos apos aprovagao 
contas

TCEMG(**)

(*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, 
manter na Fase Intermediaria por 2 anos. 
**Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.

Guarda Permanente
do das pelo

215.225 Dados e Informagoes sobre a Economia

3 anos Eliminagao3 anos
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Prazo de Guarda Destinagao Final ObservagoesFungao/Atividade/TransagaoGod.
Fase IntermediariaFase Corrente

Mineragao e Metalurgia216

Cootdenagao da Politica de Mineragao e Metalurgia216.1

Estudos e Projetos216.11

(*)Veri£icar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.

1 ano apos termino do 
Convenio

anos apos 
aprova5ao das contas 
pelo TCEMG

(*) 5 Guarda Permanente

Desenvolvimento do Setor216.2

Instalagao e/ou Expansao de Empresas/ INDI.216.21

Guarda Permanente (*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.

2 anos apos a vigencia 
do Protocolo de 
Intengoes

apos
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

(*) 5 anos

216.22 Parcerias

(*)Caso nao envolva o uso de Recursos Publicos, manter 
na Fase Intermediaria por 2 anos.
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.

2 anos apos vigencia do 
instrumento

(*)5 anos apos aprovagao 
das contas pelo 
TCEMG(**)

Guarda Permanente

Politica Energetica217

Desenvolvimento de Politica Energetica217.1

Estudos. Pianos. Programas. Projetos217.11

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.

apos
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

2 anos apos vigencia do 
Convenio

(*) 5 Guarda Permanenteanos
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Fase Corrente Fase Intermediaria
217.12 Avalia§ao Ambiental Estrategica

Documentos tecnicos. (*) 5 anos apos aprova^ao 
contas

TCEMG(**)

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
**Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a rela^ao contratual.
Caso haja contrata5ao de pessoal para o cumprimento 
do objeto, os recibos de pagamento de autonomo e 
Recolhimentos de Encargos Sociais e Previdenciarios 
deverao ser encaminhados a Diretoria de Pessoal e 
aplicados os prazos de guarda da subclasse Pessoas - 
020.

5 anos Guarda Permanente
das pelo

Documentos financeiros Eliminagao

217.13 Expansao da Oferta de Energia

2 anos apos vigencia do 
Convenio

anos apos 
aprova(;ao das contas 
pelo TCEMG

(*) 5 (*)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

Guarda Permanente

217.14 Assessoramento para Obten§ao de Recursos Extemos

1 ano apos vigencia do 
Contrato

(*) 5 anos apos aprovacao 
contas

TCEMG(**)

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a rela^ao contratual.

Guarda Permanente
das pelo

iP
47



/CtoDEMIG /ClcODEMGETabela de Temporalidade e Destina5ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias Cnr-Mmc -r» ftt-.r.*
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Fase IntermediariaFase Corrente
Fomento a Eficiencia Energetica217.15

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
Caso haja contrata5ao de pessoal para o cumprimento 
do objeto, os recibos de pagamento de autonomo e 
Recolhimentos de Encargos Socials e Previdenciarios 
deverao ser encaminhados a Diretoria de Pessoal e 
aplicados os prazos de guarda da subclasse Gestao de 
Pessoas — 020.
Ver o codigo 002.21.

1 ano apos vigencia do 
instrumento

(*) 5 anos apos aprova^ao 
das contas pelo TCEMG

Guarda PermanenteDocumentos tecnicos

Elimina^aoDocumentos financeiros

Aproveitamento dos Subprodutos do Petroleo217.16

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.

apos
aprovacao das contas 
pelo TCEMG

2 anos apos vigencia do 
Convenio

(*) 5 Guarda Permanenteanos

Agencias Reguladoras. Concessionarias. Distribuidoras217.17

(*)Elimina$ao (*)Recolher as Atas e Nota Tecnica previamente a 
Elimina^ao

2 anos4 anos

217.2 Gas Natural
Administra§ao do Contrato de Concessao217.21

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
**Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judiciais referentes a relacao contratual.

1 ano apos a vigencia do 
Instrumento

(*) 5 anos apos aprovacao 
contas

TCEMG(**)

Guarda Permanente
pelodas

celebrado
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Prazo de Guardaod. Fungao/Atividade/Transa?ao ObservagoesDestinagao Final
Fase Corrente Fase Intermediaria

Estudos para Fins Tarifarios217.22

1 ano apos vigencia do 
Contrato

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
Caso haja contratagao de pessoal para o cumprimento 
do objeto, os recibos de pagamento de autonomo e 
Recolhimentos de Encargos Socials e Previdenciarios 
deverao ser encaminhados a Diretoria de Pessoal e 
aplicados os prazos de guarda da subclasse Gestao de 
Pessoas - 020.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a relagao contratual.

Documentos tecnicos (*) 5 anos apos aprovaejao 
contas

TCEMG(**)

Guarda Permanente
das pelo

Documentos financeiros Elimina5ao

217.23 Regula^ao Tarifaria

Ate publicacao de nova 
Resolu5ao.

Guarda Permanente2 anos

217.24 Estudos de Potencial Oferta e Demanda

apos
implanta$ao do estudo 
ou sua atualiza9ao

1 Guarda Permanente4 anosano a

218 T elecomunicajoes

Telefonia Movel e Comunicagao de Dados218.1

218.11 Service de Telecomunica§6es
Subscncao de debentures.

Enquanto vigorar o 
Contrato

Documentos tecnicos. (*) 5 anos apos aprovaqao 
das contas pelo 
TCEMG(**)

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
**Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a relagao contratual.

Guarda Permanente

Documentos financeiros Eliminagao

Sir
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Prazo de Guarda Destinapao FinaI ObservagdesFungao/Atividade/TransagaoGod. r.vv,:.-

Fase Corrente Fase Intermediaria
Desenvolvimento do Agronegocio220

Politicas de Desenvolvimento do Agronegocio220.1

Estudos. Pianos. Projetos220.11

anos apos a 
aprovacjao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*)Venficar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judiciais referentes a relacao contratual.

(*) 5 Guarda PermanenteEnquanto vigorar

Levantamento de Informagoes e Pesquisas Relativas ao Agronegocio221

Perfil do Agronegocio Mineiro221.1

Guarda Permanente30 dias 1 ano

Perfil do Agronegocio Brasileiro221.2

Guarda Permanente30 dias 1 ano

Produtos Agropecuarios Estrategicos221.3

Guarda Permanente30 dias 1 ano

Analise e Estudos Estrategicos221.31

Guarda Permanente30 dias 1 ano

221.4 Acompanhamento de Safra Agricola

30 dias Guarda Permanente-1 ano

Seguranga Alimentar e apoio a Agricultura Familiar222

Desenvolvimento Sustentavel da Agricultura Familiar222.1
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Fase Corrente Fase Intermediaria
222.11 Estudos. Programas. Projetos

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a relagao contratual.

Enquanto vigorar anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5 Guarda Permanente

223 Desenvolvimento Rural Sustentavel

223.1 Programas. Projetos

Enquanto vigorar os 
Programas e Projetos 
que consubstanciem as 
politicas publicas

(*) 5 (*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

Guarda Permanente

223.2 Estudos e Analises Estrategicas

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

(*) 5 (*)Venficar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.

Enquanto vigorar Guarda Permanente

230 Turismo

231 Promogao e Marketing Turistico

231.1 Informagoes Turisticas

231.11 Calendario Oficial de Eventos Turisticos

2 anos Guarda Permanente (*)Recolher exemplar unico5 anos

231.12 Atendimento ao Publico

2 anos Guarda Permanente5 anos
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Prazo de Guarda ObservagoesDestinagao FinalFungao/Atividade/TransagaoCod.
Fase IntermediariaFase Corrente

Posto Movel de Informa5ao Turistica (vekulo)231.13

(*)VerifIcar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
(**) Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo 
de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a rela^ao contratual.

anos apos a 
aprova$ao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5 Guarda PermanenteVigencia do Projeto

Divulgagao de Destines Turisticos231.2

Banco de Imagens231.201

(**)Elimina5ao(*)65 anos (*)Sujeito a lei de Direitos Autorais.
(**)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.

5 anos

Promote. Consolidagao. Divulgagao do Turismo Mineiro231.21

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo 
de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a rela5ao contratual. 
(***)ReColher exemplar unico.
Os materials especiais como camisetas, bolsas, pastas 
(nao sao documentos de arquivo), porem, poderao ser 
classificados como pe5as de Museu.

(***)Guarda
Permanente

anos apos a 
aprovai;ao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5Enquanto vigora o 
Contrato ou Convenio

Promogao do Turismo231.3
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Fase Corrente Fase Intermediaria

231.31 Divulga9ao do Turismo Mineiro em Eventos Nacionais e Internacionais

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judiciais referentes a relacao contratual.

anos apos a 
aprova5ao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 53 anos Guarda Permanente

231.311 Articula§ao de Parcerias

Documentos tecnicos e juridicos (*)Venficar pendencias judiciais. Em caso positive, , 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.

(*) 5 anos apos aprovacao 
das contas pelo TCEMG

3 anos Guarda Permanente

Documentos financeiros Elimina^ao

231.312 Segmentos Prioritarios

Documentos tecnicos e juridicos 3 anos (*) 5 anos apos aprovacao 
das contas pelo TCEMG

Guarda Permanente (*)VerifIcar pendencias judiciais. Em caso positive, , 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.Documentos financeiros Eliminagao

231.32 Programas. Projetos

2 anos apos a vigencia 
do Projeto

8 anos (**)Guarda Permanente (*)Recolher exemplar unico.
(**)Os materiais especiais como camisetas, bolsas, 
pastas (nao sao documentos de arquivo), porem, 
poderao ser classificados como pe<;as de Museu.

232 Fomento e Desenvolvimento do Turismo

232.01 Programas. Projetos Especiais

(*) 5 (*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, , 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo 
de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judiciais referentes a relagao contratual.
(***) Recolher exemplar unico
Ver o codigo 002.21._____________________________

anos apos a 
aprovacao das contas 
pelo TCEMG e TCU(**)

5 anos Guarda Permanente
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Prazo de Guarda ..... ......ObservancesDestinanao FinalFungao/Atividade/Transanao-God:
Fase IntermediariaFase Corrente

Planejamento e Estatistica232.1

Estatistica232.11

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, , 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a diligencias 
judicials referentes a relagao contratual.
(***)ReC0lher exemplar unico.

anos apos a 
aprova$ao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5 (***)Guarda
Permanente

Enquanto vigorar o 
Contrato ou Convenio

Documentos tecnicos e juridicos

Elimina^aoDocumentos financeiros

Consolida§ao dos Destines Turisticos232.12

(*) Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
(**) Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo 
de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a relaqao contratual.
(***) Recolher exemplar unico.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)

(***)GUarda
Permanente

1 ano apos o termino do 
Contrato ou Convenio

(*) 5Documentos tecnicos e juridicos

EliminagaoDocumentos financeiros

Programas. Projetos. Aqoes232.13

(*) Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
(**) Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo 
de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a relagao contratual.
(***) Recolher exemplar unico.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5 Guarda PermanenteEnquanto vigorar o 
Contrato ou Convenio

Documentos tecnicos e juridicos

EliminagaoDocumentos financeiros

Estruturagao e Apoio a Comercializagao dos Produtos Turisticos232.2
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Pra/o de Guarda-!0'5d::«s Fungao/Atividade/Transa^ao Destihadao Final Observagoesy 2 ,

Fase Corrente _ Fase Intermediaria
Desenvolvimento de Novos Produtos Turisticos232.21

Enquanto vigorar o 
Contrato ou Convenio

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**) '

(*) 5Documentos tecnicos e juridicos (*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
emjulgado.
(**)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judiciais referentes a relagao contratual.

Guarda Permanente

Documentos financeiros Eliminagao

Comercializagao dos Produtos Turisticos232.211

2 anos 8 anos Guarda Permanente

Trade Turistico232.22

Documentos tecnicos e juridicos Enquanto vigorar o 
Contrato ou Convenio

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG(**)

(*) 5 Guarda Permanente (*) Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
emjulgado.
(**) Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo 
de 10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judiciais referentes a relagao contratual.

Documentos financeiros Eliminagao

232.23 Servigos Basicos e Infraestrutura Turistica

5 anos apos a vigencia 
do Projeto

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG e TCU.

(*) 5 (*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

Guarda Permanente

Regionalizagao do Turismo232.3

Citcuitos Turisticos232.31

Criagao. Certificagao. Extingao dos Circuitos Turisticos232.311

Enquanto existir o 
Circuito Turistico ou 
existir a Politica Publica 
de Circuitos

5 anos Guarda Permanente
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hymmwiYrtu.'Y:'.Fase Corrente •wmm .Ea.$e.,lntemi:ediafil““ “ vJa.'.v

...............
Manutengao da Certifica9ao dos Circuitos Turisticos232.312

(*)Elimina<;ao (*)Recolher as Atas, Relatorios anuais e Plano Anual 
O^amentario, previamente a ellmina^ao.

5 anos3 anos

Fortalecimento das Tnstancias de. Governan^a Regionais232.32

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermedium ate 2 anos apos 
Transito em Julgado.

Enquanto vigorar o (*) 5 anos apos a
Convenio ou Contrato aprovaqao das contas

pelo TCEMG

Guarda Permanente

Desenvolvimento Regional Turfstico232.33

Ver o codigo 002.21. 
Ver o codigo 019.02.

Elimina$ao3 anos2 anos

Outras Atividades/Transajoes Referentes ao Turismo239
Qualifica9ao e Capacita9ao de Mao de Obra239.1

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos Transito 
em Julgado.
(**)Recolher exemplar unico.

anos apos a 
aprovaqao das contas 
pelo TCEMG

Enquanto vigora o 
Contrato ou Convenio

(*) 5 **Guarda Permanente

Capta9ao de Recursos e Oferta de Credito para Viabiliza9ao dos Programas Relativos ao Turismo239.2

(*) Recolher exemplar unico.Elimina9ao5 anos5 anos

Outras Atividades/Transa§6es Referentes ao Desenvolvimento Economico e Social290

291 Combate aos Efeitos da Seca

Combate a Pobreza Rural291.1

Guarda PermanenteEnquanto vigorar o 
Projeto

5 anos
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Fase Corrente Fase Intermediaria
Abastecimento e Armazenamento de Agua291.2

Enquanto vigorar o 
Projeto

Guarda Permanente5 anos

Desenvolvimento Economico e Social em Areas de Indice de Desenvolvimento Humano Municipal Baixo (IDH-M)292

Desenvolvimento da Produqao Local292.1

Enquanto vigorar o 
Projeto

Guarda Permanente5 anos

Assistencia Social e Saude300

310 Assistencia Social

310.1 Registro de Entidades de Assistencia Social

Vigencia do atestado de 
registro (*)

(*)As copias dos documentos encaminhados pelas 
entidades poderao ser eliminadas apos lancjamento e 
conferencia das informa$6es no Banco de dados.
(**) O Banco de dados sera alimentado e atualizado 
periodicamente. No caso de cessagao de atividades do 
Orgao Gestor implica a sua transferencia a Instituigao 
sucessora.

Elimina5ao

Transportes e Obras Publicas400

420 Obras Publicas

421 Construjao e Conserva^ao de Obras Publicas
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421.01 Levantamento e Cadastramento Regionalizado de Pre§os

anos apos a 
aprova^ao das contas 
pelo TCEMG, 10 
apos encerramento da 
relagao contratual(**)

H 5 Elimina^ao (*)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a relagao contratual. 
(**)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

01 ano

anos

Obras Realizadas pelo Orgao421.1

(*) Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a diligencias 
judicials referentes a rela^ao contratual.
(**) Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

anos apos a 
aprova$ao das contas 
pelo TCEMG, 10 anos 
apos encerramento da 
rela^ao contratual. (**)

Ate a conclusao da (*) 5 Guarda PermanenteDocumentos tecnicos
Obra

Elimina$aoDocumentos financeiros

Repasse de Verba e Doa^ao para Execugao de Obras421.2

anos apos a 
aprovacao das contas 
pelo TCEMG, 10 anos 
apos encerramento da 
relagao contratual(**)

(*) 5 Eliminagao (*)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judiciais referentes a relacao contratual. 
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar
Transito em julgado.

Enquanto vigorarProjetos aprovados

Fase Intermediaria ate 2 anos aposna

EliminagaoProjetos nao aprovados 1 ano

Repasse de Verbas Federais para Execugao de Obras421.21

10 anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo Governo federal

Guarda PermanenteEnquanto vigorarProjetos aprovados

EliminagaoProjetos nao aprovados 1 ano

.tor
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Estudos, Programas e Ptojetos de Obras Piiblicas422

Projetos Padrao422.1

Enquanto vigorar anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG, 10 
apos encerramento da 
relagao contratual(**)

(*) 5 Guarda Permanente (*)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judicials referentes a relaqao contratual. 
(**)Verificar pendencias judicials. Em caso posidvo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

anos

Plano Geral de Obras422.2

(*) 5 anos apos a 
aprova$ao das contas 
pelo TCEMG, 10 
apos encerramento da 
relaqao contratual(**)

Enquanto vigorar (*) Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a diligencias 
judicials referentes a relaqao contratual.
(**) Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

Guarda Permanente

anos

422.3 Estudos. Programas

I (*) 5Enquanto vigorar anos apos a 
aprovaqao das contas 
pelo TCEMG, 10

Guarda Permanente (*)Caso o TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 
10 anos deve-se aguardar este prazo devido a 
diligencias judiciais referentes a relaqao contratual.
(**)Verificar pendencias judiciais. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito em julgado.

anos
apos encerramento da 
relaqao contratual(**)

600 EDucAgAoT Esportes e Cultura

fir
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Prazo de Guarda Destina?ao Final ObservancesCod, Fungao/Atividade/Transagao .
Fase Corrente Fase Intermediaria

Cultura630

Agao e Intetiotizagao Cultural631

Disseminagao da Informagao Cultural631.1

Cadastro de Bandas de Miisica Civis — Publica ou Privada631.11

Guarda Permanente .Ate a extir^ao da 
Enddade

Cadastro das Manifestagoes Tradicionais da Cultura Popular Mineira631.12

Guarda PermanenteAte a extingao da 
Enddade

Promogao, Articulagao e Desenvolvimento dos Programas de Agues Culturais631.2

Doagao de Instrumentos Musicals a Bandas de Miisica Civis — Publica ou Privada631.21

(*)Verificar pendencias judiciais. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

anos apos a 
aprovagao das contas pelo 
TCEMG

(*) 5 Guarda Permanente6 anos

Eliminagao

Capacitagao de Recursos Humanos na Area Cultural631.22

Eliminagao4 anos2 anos

Suporte Tecnieo e Operacional a Programas de Audiovisual631.3

Projetos de Estimulo ao Audiovisual631.31

(*)Projetos nao aprovados ou desclassificados deverao 
cumprir na Fase Corrente o prazo estipulado pelo edital 

•para devolugao do Projeto, acrescidos de 30 dias. Os 
Projetos nao reclamados pelos proponentes 
deverao ser destinados a Eliminagao.

Guarda PermanenteAte a conclusao dos 
Projetos(*)

2 anos
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God. fun^ao/Atividade/Transa^ao ObservagdesDuslinayao Final
Fase Corrente Fase Intermediaria

631.32 Emprestimo do Acervo de Filmes para Exib^ao Publica

2 anos Guarda Permanente5 anos

631.33 Oficinas Audiovisuals

Guarda Permanente2 anos 5 anos

Estrutura de Apoio a Produ5ao Audiovisual631.34

Guarda Permanente3 anos 5 anos

631.4 Axticula^ao Cultural com Municxpios

631.41 Coopera§ao Tecnica ao Desenvolvimento e Aperfei^oamento de A§6es no Interior do Estado de Minas Gerais

Guarda Permanente1 ano 4 anos

631.42 A$6es de Mobiliza5ao e Valoriza§ao das Manifesta5oes Culturais

Guarda Permanente1 ano 5 anos

631.43 Politica Publica Cultural no Interior do Estado de Minas Gerais

Guarda Permanente1 ano 4 anos

631.44 Capacita9ao de Recursos Humanos no Interior do Estado de Minas Gerais

1 ano Guarda Permanente5 anos

632 Fomento e Incentivo a Cultura

632.1 Fomento a Cultura
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Fase Corrente Fase Intermediaria

Ciencia. Tecnologia e Meio Ambiente700
Ciencia, Tecnologia e Inovagao710

Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico711

Implementagao de Politicas de Ciencia e Tecnologia711.1

Fomento de Pesquisa711.11

Guarda PermanenteEnquanto vigorar 5 anos

Inclusao Digital712

Desenvolvimento e Ensino712.1

Cursos Profissionalizantes712.11

Guarda PermanenteEnquanto vigorar 5 anos

Inclusao Digital em Comunidades de Baixo Indice de Desenvolvimento Humano (IDH)712.111

(*) Caso envolva recursos do Governo Federal e caso o 
TCEMG aprecie as contas antes do prazo de 10 anos 
deve-se aguardar este prazo apos a aprova^ao de contas 
pelo Governo Federal.
(**)Verificar pendencias judicials. Em caso positive, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.

Enquanto vigorar o 
Projeto

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG e TCU(**)

(*) 5 Guarda Permanente

Implantagao de Centros Vocacionais Tecnologicos (CVT’s) e Telecentros712.2

Implantagao e Capacitagao Operacional712.21

Guarda PermanenteEnquanto vigorar 5 anos

K
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Prazo de GuardaCod. Fun^So/Atividade/T ransa$5o Destinagao Final Observagoes
Fase Corrente Fase Intermediaria

Politicas Piiblicas de Inclusao Digital712.3

712.31 Propostas e Projetos

Enquanto vigorar Guarda Permanente5 anos

Inovagao e Inovagao Tecnologica713

Projetos em Inovagao e Inovagao Tecnologica713.1

713.11 Integragao dos Agentes do Sistema Mineiro de Inovagao

Enquanto vigorar Guarda Permanente1 ano

713.12 Incubadoras de Inovagao

Enquanto vigora 5 anos Guarda Permanente

Prospecgao Tecnologica714

Programas, Pianos e Projetos de Prospecgao Tecnologica714.01

Enquanto vigorar Guarda Permanente4 anos

Informagoes sobre Prospecgao Tecnologica714.1

3 anos Guarda Permanente5 anos

Outras Atividades/Transagdes Referentes a Ciencia e Tecnologia719

719.1 Captagao de Recursos e Parcerias Nacionais e Intemacionais

Guarda Permanente1 ano 5 anos

/)r
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Prazo de Guarria Destina?ao
Final

ObservancesFunnao/Atividade/T  ransanao''CMr-™
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Indicadotes719.21

EliminagaoCiencia e Tecnologia 5 anos1 ano

Guarda
Permanente

Ciencia Tecnologia e Inovagao 5 anos3 anos

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel720

Gestao Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel721

721.1 Licenciamento Ambiental
721.11 Antorizagao Ambiental de Fnncionamento (AAF)

4 anos apos ovencimento do 
prazo de validade da 
AAF/Processo

Guarda
Permanente

4 anos

721.111 Autorizagao Ambiental dc Funcionamcnto com Autorizagao para Exploragao Floreotal (AAF com APEF)

4 anos apos o vencimento do 
prazo de validade 
AAF/Processo

Guarda Permanente4 anos
da

Autorizagao Ambiental de Fnncionamento com Oiitorga.(AAF)721.112.

4 anos apos o vencimento do 
prazo de validade 
AAF/Processo

Guarda Permanente4 anos
da

721.113 . Autorizagao Ambiental de Fnncionamento com Outorga e Autorizagao para Exploragao Florestal (AAF com Outorga e APEF)

4 anos apos o vencimento do 
prazo de validade 
AAF/Processo

Guarda Permanente4 anos
da
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Prazo de GuardaCod, Fungao/Atividade/Transagao Destinagao Final Observagoes
Fase Corrente Fase Intermediaria

721.111 Revalidafao dc Autoriza^ao Ambicntal dc Funcionamento (RAAF)

4 anos apos o vencimento do 
prazo de validade 
AAF/Processo

4 anos Guarda Permanente
da

721.115 Revalidagao de Autoriza^ao Ambiental de Funcionamento (RAAF) com Outorga de Uso de Recursos Hidricos

4 anos apos o vencimento do 
prazo de validade 
AAF/Processo

4 anos Guarda Permanente
da

721.12 Licen9a de Instala9ao (LI)

anos, apos o 
vencimento do prazo de 
validade da Ll/Processo

88 anos Guarda Permanente

721.121 Licen9a de Instala9ao com Autoriza9ao para Explora9ao Florestal (LI com APEF)

anos, apos o 
vencimento do prazo de 
validade da Ll/Processo

88 anos Guarda Permanente

721.122 Licen9a de Instala9ao com Outorga (LI com Outorga)

8 anos anos, apos o 
vencimento do prazo de 
validade da Ll/Processo

8 Guarda Permanente

721.123 Licen9a de Instala9ao com Outorga e Autoriza9ao para Explora9ao Florestal (LI com Outorga e APEF)

anos, apos o 
vencimento do prazo de 
validade da Ll/Processo

88 anos Guarda Permanente
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Fase Corrente Fase Intermediaria
Licen$a de Instala9ao Cotretiva (LI Corretiva)721.124

8 anos, apos o vencimento do 
prazo de validade da 
LIC/Processo

Guarda Permanente8 anos

Licen§a de Instala^ao Corretiva com Autoriza9ao para Explora9ao Florestal (LI Corretiva com APEF)721.125

8 anos, apos o vencimento do Guarda Permanente
prazo de validade da
LIC/Processo

8 anos

Licen9a de Instala9ao Corretiva com Outorga (LI Corretiva com Outorga)721.126

8 anos, apos o vencimento do 
prazo de validade da 
LIC/Processo

Guarda Permanente8 anos

Licen9a de Instala9ao Corretiva com Outorga e Autoriza9ao para Explora9ao Florestal (LI Corretiva com Outorga e APEF)721.127

8 anos, apos o vencimento do 
prazo de validade da 
LIC/Processo

Guarda Permanente8 anos

721.13 Licen9a de Opera9ao

10 anos, apos o vencimento do 
prazo de validade da 
LO/Processo

Guarda Permanente10 anos

Licen9a de Opera9ao Corretiva721.131

10 anos, apos o vencimento do 
prazo de validade da 
LOC/Processo

Guarda Permanente10 anos

Licenga de Operagao Corretiva com Autorizagao para Exploragao Florestal (APEF)721.132

10 anos, apos o vencimento do 
prazo de validade da LOC/ 
Processo

Guarda Permanente10 anos
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721.133 Licen^a de Opeta5ao Cottetiva com Outorga

10 anos, apos o vencimento do 
prazo de validade da 
LOC/Processo

10 anos Guarda Permanente

Licen^a de Opera§ao Corretiva com Outorga e Autorizagao para Exploragao Florestal (APEF)721.134

10 anos, apos o vencimento do Guarda Permanente 
prazo
de validade da LOC/Processo

10 anos

721.135 Revalida^ao de Licen^a de Opera§ao

10 anos, apos o vencimento 
do prazo de validade da Rev. 
LO/Processo

10 anos Guarda Permanente

721.136 Revalida9ao de Licei^a de Opera^ao com Outorga

10 anos, apos o vencimento 
do prazo de validade da Rev. 
LO/Processo

10 anos Guarda Permanente!

Licen^a Previa721.14

12 anos, apos o 
vencimento do prazo de 
validade da LP/Processo

4 anos Guarda Permanente

721.141 Licen^a Previa com Autoriza§ao para Explora§ao Florestal (APEF)

12 anos, apos o vencimento 
do prazo de validade 
da LP/Processo

4 anos Guarda Permanente
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Fase IntermediariaFase Corrente
Licenja Previa com Outorga721.142

12 anos, apos o vencimento 
do prazo de validade

Guarda Permanente4 anos

da
LP/Processo

Licenga Previa com Outorga e Autoriza$ao para Exp lor 39 ao Florestal (APEF)721.143

12 anos, apos o vencimento 
do prazo de validade

Guarda Permanente4 anos

da
LP/Processo

Licen§a Previa e Licen§a de Instala9ao Concomitante721.15

8 anos, apos o vencimento 
do prazo de validade da 
LP+LI/Processo

Guarda Permanente8 anos

Licen9a Previa e Licen9a de Instala9ao Concomitante com Autoriza9ao para Explora9ao Florestal (APEF)721.151

8 anos, apos o vencimento 
do prazo de validade da 
LP+LI/Processo

Guarda Permanente8 anos

Licen9a Previa e Licen9a de Instala9ao Concomitante com Outorga721.152

8 anos, apos o vencimento 
do prazo de validade da 
LP+LI/Processo

Guarda Permanente8 anos
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721.153 Licen§a Previa e Licen$a de Instala^ao Concomitante com Outorga e Autoriza§ao para Explora§ao Florestal (APEF)

apos
vencimento do prazo de 
validade
LP+LI/Processo

88 anos Guarda Permanenteanos, o

da

721.2 Articulagao Institucional

721.21 Coopera§ao Administrativa e Tecnica

Enquanto vigorar o 
Convenio

Guarda Permanente5 anos

721.22 Capacita9ao de Gestores Ambientais

Enquanto durar 
capacita^ao

(*)Recolher exemplar unico.
(**)Recolher a Lista de emissao de certificados e 
Relatorio de Treinamento previamente a elxmina^ao.

(*)Eliminagao4 anosa

721.23 Apoio aos Municipios

*Recolher o Relatorio de realizagao do Evento 
previamente a Eliminagao

Enquanto durar 
evento

(*)Eliminagao4 anoso

721.3 Educagao e Extensao Ambiental

721.31 Agoes em Educagao Ambiental: Projetos Extemos e Internos

(*)Verificar pendencias judicials. Em caso positivo, 
aguardar na Fase Intermediaria ate 2 anos apos 
Transito emjulgado.
(**) Recolher exemplar unico.

anos apos a 
aprovagao das contas 
pelo TCEMG

(*) 5Enquanto vigora a agao (**)Guarda Permanente

721.32 Avaliagao Tecnica de Projetos

Um ano apos a 
realizagao do parecer

Eliminagao4 anos

721.4 Estudos, Projetos e Zoneamento Ambiental

69



lyPCODEMIG /CcODEMGtTabela de Temporalidade e Destina5ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias -.'a :«am r>rr.;t.

Prazo de Guarda .Destinagao Final, :©bse,rvag6eS:i3f:s:T^=s=sr:':,!'='=;,:C6d.':. Fungao/Atividade/Jransaga
o Fase Intermediaria. Fase Corrente

Gestao Tecnica de Projetos Ambientais721.41

(*)Guarda Permanente (*) Recolher exemplar unico.10 anosEnquanto vigora o 
Convenio

ICMS Ecologico721.42

Eliminagao Ver o codigo 019.02.5 anos5 anos

Estudos Tecnicos Ambientais721.43

Enquanto vigorar 10 anos Guarda Permanente

Gestao Participativa721.5

Cadastre de Entidades Ambientalistas721.51

Enquanto vigorar o 
cadastro

Guarda Permanente4 anos

Interlocugao com Sociedade Civil Organizada721.52

Guarda Permanente4 anosEnquanto durar 
evento

o

fin

»«
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