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Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro versão actualizada (Retificação n.º 28/2017, de 02 de Outubro)

Contém as seguintes alterações:
- Rectif. n.º 21/2009, de 18 de Março
- Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro
- Lei n.º 53/2011, de 14 de Outubro
- Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho
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- Lei n.º 55/2014, de 25 de Agosto
- Lei n.º 28/2015, de 14 de Abril
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- Lei n.º 28/2016, de 23 de Agosto
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- Retificação n.º 28/2017, de 02 de Outubro

Nº de resultados: 1 registos
Artigo 424.º
Conteúdo do direito a informação
1 - A comissão de trabalhadores tem direito a informação sobre:
a) Planos gerais de actividade e orçamento;
b) Organização da produção e suas implicações no grau da utilização dos trabalhadores e do equipamento;
c) Situação do aprovisionamento;
d) Previsão, volume e administração de vendas;
e) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios básicos, montante da massa salarial e sua distribuição por grupos profissionais,
regalias sociais, produtividade e absentismo;
f) Situação contabilística, compreendendo o balanço, conta de resultados e balancetes;
g) Modalidades de financiamento;
h) Encargos fiscais e parafiscais;
i) Projecto de alteração do objecto, do capital social ou de reconversão da actividade da empresa.
2 - Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto no número anterior.
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Artigo 2.º da Portaria n.º 372/2007 de 20 de março

Portaria n.º 372/2007
de 30 de Março
O Decreto-Lei n.º 93/2007, de 29 de Março, definiu a missão, atribuições e tipo de
organização interna da Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ). Importa, agora, no
desenvolvimento daquele decreto-lei, determinar a estrutura nuclear dos serviços e as
competências das respectivas unidades orgânicas.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro:
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Cultura, o seguinte:
Artigo 1.º
Estrutura Nuclear da Direcção-Geral de Arquivos
1 - A Direcção-Geral de Arquivos, abreviadamente designada por DGARQ,
estrutura-se em serviços centrais e arquivos dependentes, de âmbito nacional e
regional.
2 - A DGARQ estrutura-se, nos serviços centrais, nas seguintes unidades orgânicas
nucleares:
a) Direcção de Serviços de Arquivística e Apoio Técnico;
b) Direcção de Serviços de Inovação e Projectos Estratégicos;
c) Direcção de Serviços de Gestão e Administração de Recursos.
3 - São ainda unidades orgânicas nucleares:
a) A Direcção de Serviços do Património Arquivístico, no Arquivo Nacional da Torre do
Tombo;
b) O Centro Português de Fotografia;
c) O Arquivo Distrital de Leiria;
d) O Arquivo Distrital do Porto.
Artigo 2.º
Direcção de Serviços de Arquivística e Apoio Técnico
À Direcção de Serviços de Arquivística e Apoio Técnico, abreviadamente designada
por DSAAT, compete:
a) Elaborar e propor políticas e planos nacionais de protecção, valorização e
promoção do património arquivístico;
b) Assegurar os procedimentos e formalidades necessários à protecção legal dos
bens culturais arquivísticos, nos termos da lei;
c) Assegurar a gestão dos registos patrimoniais de inventário e de classificação;
d) Elaborar e propor políticas de aquisição, descrição, preservação e conservação e
ainda de comunicação e divulgação do património arquivístico à guarda dos arquivos
dependentes;
e) Elaborar normas e orientações técnicas para o tratamento arquivístico e promover a
sua aplicação;
f) Assegurar a gestão do Ficheiro Nacional de Autoridade Arquivística;
g) Propor regras para o exercício dos direitos patrimoniais relativos ao acervo de que
são depositários os arquivos dependentes;
h) Acompanhar o comércio e exportação de património arquivístico protegido;
i) Prestar serviços de consultadoria e apoio técnico no âmbito da gestão de arquivos,
independentemente do formato, suporte ou idade dos documentos;
j) Promover, em articulação com a Secretaria-Geral do Ministério da Cultura, a oferta
de formação nas áreas da arquivística, da preservação, da conservação e do restauro
de documentos gráficos e da transferência de suportes tendo em vista a
generalização de boas práticas de gestão de arquivos;
l) Emitir parecer sobre qualidade de serviços e sistemas de arquivo;

m) Emitir parecer sobre os projectos de portarias de gestão de documentos, bem
como sobre propostas de conservação e eliminação de documentos, identificadas
pelas administrações produtoras;
n) Colaborar com as entidades competentes na realização de auditorias e fiscalização
sobre arquivos;
o) Realizar diagnósticos destinados a garantir um conhecimento sobre o património
arquivístico nacional e manter actualizado um sistema de referenciação de entidades
detentoras do património arquivístico;
p) Emitir parecer sobre a criação de serviços de arquivo públicos, de âmbito nacional,
regional e local.
Artigo 3.º
Direcção de Serviços de Inovação e Projectos Estratégicos
À Direcção de Serviços de Inovação e Projectos Estratégicos, abreviadamente
designada por DSIPE, compete:
a) Acompanhar as iniciativas de governo electrónico desenvolvendo estudos e
projectos que contribuam para a preservação do património arquivístico digital;
b) Participar em programas que visem a racionalização da produção documental, da
sua gestão e do acesso à informação do sector público;
c) Elaborar normas e orientações técnicas para o tratamento arquivístico,
nomeadamente nas áreas de gestão de arquivos digitais;
d) Apoiar os organismos produtores e detentores de arquivos na concepção,
desenvolvimento e implementação de sistemas de arquivo electrónico;
e) Desenvolver planos nacionais de digitalização e acompanhar projectos de
implementação transversal no domínio do património arquivístico e fotográfico;
f) Apoiar os arquivos dependentes na concepção, desenvolvimento e implementação
de projectos de digitalização;
g) Participar em projectos internacionais na área da gestão e preservação de arquivos
digitais, em articulação com o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais (GPEARI), do Ministério da Cultura;
h) Coordenar a promoção e exploração dos meios web para o acesso ao património
arquivístico nacional e a prestação de serviços aos utilizadores;
i) Promover a investigação, publicação e divulgação relativas à salvaguarda e
valorização do património arquivístico e património fotográfico.
Artigo 4.º
Direcção de Serviços de Gestão
À Direcção de Serviços de Gestão, abreviadamente designada por DSG, compete:
a) Coordenar a elaboração do plano anual de actividades - ou outros instrumentos de
gestão estratégica - e acompanhar a sua execução;
b) Elaborar o relatório anual de actividades;
c) Proceder ao acompanhamento, avaliação e controlo material e financeiro dos
planos;
d) Preparar as candidaturas a fundos comunitários e assegurar o seu
acompanhamento e controlo;
e) Assegurar a gestão orçamental e elaborar e apresentar relatórios periódicos de
execução orçamental e da situação financeira da DGARQ;
f) Instruir os processos relativos à cobrança e arrecadação de receitas e à realização
de despesas e executar o respectivo ciclo, assegurando o registo das operações que
lhe estão associadas;
g) Propor e desenvolver estratégias de captação de apoios mecenáticos para a
realização de iniciativas da DGARQ e serviços dependentes;
h) Promover a constituição, reconstituição e liquidação do fundo permanente e de
maneio;
i) Elaborar a conta de gerência;

j) Executar as tarefas administrativas relativas à gestão dos recursos humanos;
l) Elaborar o plano anual de formação, em articulação com a Secretaria-Geral;
m) Remeter à Secretaria-Geral as necessidades de recursos humanos;
n) Elaborar o balanço social;
o) Assegurar o processamento dos vencimentos do pessoal e demais abonos, bem
como os descontos que sobre eles incidam;
p) Assegurar a execução do sistema de avaliação de desempenho;
q) Apreciar e informar os pedidos respeitantes à administração de pessoal, emitir
certidões e assegurar a execução do expediente respectivo;
r) Organizar e manter actualizado o cadastro de pessoal;
s) Garantir o cumprimento das normas relativas às condições de higiene, saúde e
segurança no trabalho;
t) Instruir os processos de acidentes em serviço;
u) Colaborar com a Unidade Ministerial de Compras (UMC) do Ministério, efectuando a
agregação das necessidades de aquisição de bens e serviços;
v) Disponibilizar informação de compras nos moldes e na periodicidade que vierem a
ser definidos pela unidade ministerial;
x) Administrar os bens afectos à DGARQ, mantendo actualizado o inventário e
cadastro dos bens móveis e assegurar a manutenção das instalações e equipamento,
sem prejuízo das competências, neste domínio, da Secretaria-Geral;
z) Identificar as necessidades de aquisição de bens e serviços necessários ao
funcionamento das unidades orgânicas e assegurar a distribuição dos stocks pelas
diversas unidades orgânicas;
aa) Propor à UMC a alienação dos bens que se mostrem inúteis ou desnecessários ao
funcionamento da DGARQ;
ab) Assegurar a recepção, expedição, classificação, registo, distribuição interna e
arquivo de todo o expediente da DGARQ;
ac) Proceder à disponibilização interna, preferencialmente por via electrónica, de
normas e directivas necessárias ao funcionamento da DGARQ;
ad) Assegurar a emissão de certidões requeridas, nos termos legais;
ae) Contribuir para a eficiência e qualidade dos serviços prestados pela DGARQ,
elaborando e mantendo actualizados manuais de procedimentos internos e propondo
medidas visando a sua desmaterialização;
af) Acompanhar as medidas preconizadas pela sociedade de informação e promover
a sua aplicação visando alcançar objectivos de racionalização e modernização
administrativa para a efectiva desmaterialização e simplificação dos procedimentos;
ag) Efectuar o planeamento de sistemas de informação, em todo o âmbito de
actuação da DGARQ, bem como definir as políticas e orientações gerais de gestão e
exploração dos arquivos dependentes;
ah) Apoiar tecnicamente a definição e desenvolvimento de projectos de informatização
e digitalização da DGARQ;
ai) Assegurar a gestão e exploração dos sistemas e equipamentos informáticos da
DGARQ, bem como a gestão e exploração da rede de comunicações;
aj) Efectuar a gestão dos recursos de informação e documentação da DGARQ,
nomeadamente a gestão da biblioteca e divulgação/comunicação interna;
al) Executar as tarefas inerentes à recepção, classificação, registo, expedição e
arquivo do expediente;
am) Assegurar o desenvolvimento e a gestão do sistema de arquivo da organização,
constituindo uma referência para as políticas arquivísticas organizacionais que
promove e em integração com o fluxo documental existente, em suporte tradicional ou
electrónico;
an) Gerir a imagem institucional da DGARQ e promover a difusão da informação,
visual ou descritiva, relativa ao património cultural que lhe está afecto;

ao) Participar na preparação e execução de acordos culturais no domínio das
competências da DGARQ, em articulação com o GPEARI;
ap) Pronunciar-se sobre os pedidos de utilização da imagem e dos espaços da
DGARQ e dos serviços dependentes;
aq) Apoiar a direcção no relacionamento com os serviços dependentes.
Artigo 5.º
Direcção de Serviços do Património Arquivístico
À Direcção de Serviços do Património Arquivístico do Arquivo Nacional da Torre do
Tombo, abreviadamente designada por DSPA/ANTT, compete:
a) Assegurar as incorporações previstas, nos termos da lei, e promover outras
aquisições de património arquivístico de interesse;
b) Proceder ao tratamento arquivístico da documentação à sua guarda e elaborar os
respectivos instrumentos de descrição e pesquisa, de acordo com as orientações da
DGARQ;
c) Promover o acesso aos fundos documentais de que é depositário, implementando
sistemas de descrição, pesquisa e acesso aos documentos, de acordo com as
orientações da DGARQ;
d) Garantir o cumprimento da legislação sobre comunicabilidade e sobre protecção de
dados no acesso à documentação de que é depositário;
e) Promover o conhecimento e a fruição do património arquivístico de que é
depositário;
f) Proceder ao levantamento e diagnóstico do estado físico da documentação de que é
depositário e assegurar a implementação das políticas de preservação e conservação
definidas pela DGARQ;
g) Assegurar o funcionamento do núcleo local de conservação e restauro de acordo
com as orientações da DGARQ.
Artigo 6.º
Centro Português de Fotografia
1 - Ao Centro Português de Fotografia, abreviadamente designado por CPF, compete:
a) Promover a salvaguarda e valorização do património fotográfico, garantindo a
aplicação de directivas técnicas, apoiando as entidades detentoras, públicas e
privadas, e incentivando o crescente acesso aos espólios;
b) Assegurar os procedimentos e formalidades necessários à protecção legal do
património fotográfico;
c) Elaborar normas e orientações técnicas para o tratamento de arquivos fotográficos;
d) Proceder ao tratamento arquivístico de todas as espécies, colecções e espólios
fotográficos classificados ou em vias de classificação como integrando o património
nacional à sua guarda e elaborar os respectivos instrumentos de descrição e
pesquisa, de acordo com as orientações da DGARQ;
e) Colaborar com os serviços centrais da DGARQ na promoção da qualidade dos
arquivos fotográficos, incentivando e apoiando as instituições a que pertencem ou de
que dependem na implantação de sistemas de gestão, garantindo a aplicação de
directivas técnicas e incentivando o crescente acesso aos espólios;
f) Promover o acesso aos arquivos fotográficos de que é depositário, implementando
sistemas de descrição, pesquisa e acesso aos documentos, de acordo com as
orientações da DGARQ;
g) Assegurar a gestão da Colecção Nacional de Fotografia;
h) Garantir o cumprimento da legislação sobre comunicabilidade e sobre protecção de
dados, bem como dos direitos de autor e conexos, no acesso à documentação de que
é depositário;
i) Promover o conhecimento e a fruição do património fotográfico de que é depositário;
j) Proceder ao levantamento e diagnóstico do estado físico da documentação de que é

depositário e assegurar a implementação das políticas de preservação e conservação
definidas pela DGARQ.
2 - O CPF funciona no Porto.
Artigo 7.º
Arquivos Distritais de Leiria e Porto
Aos Arquivos Distritais de Leiria e Porto compete:
a) Proceder ao levantamento e diagnóstico do estado físico da documentação de que
são depositários e assegurar a implementação das políticas de preservação e
conservação definidas pela DGARQ;
b) Proceder ao tratamento arquivístico da documentação à sua guarda e elaborar os
respectivos instrumentos de descrição e pesquisa, de acordo com as orientações da
DGARQ;
c) Promover o acesso aos fundos documentais de que são depositários,
implementando sistemas de descrição, pesquisa e acesso aos documentos, de
acordo com as orientações da DGARQ;
d) Assegurar a prestação de serviços de consulta, de reprodução, de certificação e de
pesquisa sobre a documentação de que são depositários;
e) Efectuar averbamentos sobre documentação incorporada, quando solicitada pelas
entidades competentes;
f) Garantir o cumprimento da legislação sobre comunicabilidade e sobre protecção de
dados no acesso à documentação de que são depositários;
g) Promover o conhecimento e a fruição do património arquivístico de que são
depositários, bem como do existente na respectiva área geográfica de intervenção,
autonomamente ou em colaboração com outras entidades;
h) Prestar serviços de consultoria e apoio técnico e apoiar os serviços centrais da
DGARQ na gestão de programas e na promoção de iniciativas e projectos, na
respectiva área geográfica de intervenção;
i) Apoiar e colaborar com os demais arquivos distritais na preservação, conservação e
restauro do património arquivístico, bem como nos domínios das tecnologias da
informação, comunicação e transferência de suportes, de acordo com as orientações
do director-geral da DGARQ.
Artigo 8.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte ao da sua publicação.
Em 29 de Março de 2007.
Pelo Ministro de Estado e das Finanças, Emanuel Augusto dos Santos, Secretário de
Estado Adjunto e do Orçamento. - Pela Ministra da Cultura, Mário Vieira de Carvalho,
Secretário de Estado da Cultura.
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Introdução

Entende-se por arquivo o conjunto orgânico de documentos, independentemente da sua data, forma e suporte
material, produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular ou colectiva, ou por um organismo público
ou privado, no exercício da sua actividade e conservados a título de prova ou informação (DGLAB1).

O presente documento pretende ser uma orientação na gestão da documentação de arquivo produzida pelos
Serviços/Unidades/Núcleos integrados nos Serviços Partilhados da Universidade do Porto. Nas páginas
seguintes será abordada a organização do arquivo em fases, o acesso à documentação e a possibilidade de
eliminação de documentação.
Excetua-se a estas orientações o arquivo de Processos Individuais, à responsabilidade do Serviço de Recursos
Humanos, e que segue regras próprias.

Implementação
O espaço que acomodará a documentação de arquivo intermédio dos Serviços Partilhados, no edifício histórico
da Praça Gomes Teixeira, situa-se no piso -1 do edifício, e é comumente denominado de “depósito”. Prevê-se
que a transição da documentação para este espaço ocorra até ao final do ano de 2017, mediante informação
cedida pela direção do Serviço UPdigital da Reitoria, sendo iniciado em seguida o trabalho de transição,
acomodação e disposição da documentação.
A implementação das presentes orientações de arquivo entra em vigor no início do ano de 2018, ficando em
funcionamento na sua plenitude aquando do término da transferência e disposição de toda a documentação
de arquivo intermédio dos Serviços Partilhados.

1

Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB). O que são arquivos. Acedido em maio de 2017
em http://arquivos.dglab.gov.pt/rede-portuguesa-de-arquivos/pesquisar-arquivos/o-que-sao-arquivos/
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Documentação abrangida em arquivo
É entendida como documentação de arquivo dos Serviços Partilhados da Universidade do Porto (SPUP) a
documentação original que é produzida, no âmbito da sua atividade, pelos Serviços, Unidades e Núcleos
integrados nos Serviços Partilhados da Universidade do Porto, e que careça de conservação temporária ou
permanente. Considera-se que esta documentação passa por um ciclo de vida que pode terminar com a sua
preservação permanente ou com a sua eliminação.
Cópias de documentação original e impressões de documentação originalmente digital e com arquivo em
formato digital/sistema informático, não são consideradas como documentação de arquivo.

Fases de arquivo
A documentação de arquivo dos SPUP passa por três fases distintas, ao longo do seu ciclo de vida, que
denominamos por arquivo corrente, arquivo intermédio e arquivo inativo.

Arquivo corrente
Arquivo corrente é a denominação dada à primeira fase de arquivo. Trata-se de toda a documentação
considerada pelos Serviços/Unidades/Núcleos como material de trabalho e encontra-se, portanto,
dentro dos gabinetes.

Arquivo intermédio
Quando a documentação deixa de ser usada como material de trabalho e passa a requerer apenas
consulta periódica, transita para a segunda fase do seu ciclo de vida, denominada de arquivo intermédio.
A documentação deixa de ser necessária nos gabinetes de trabalho e é transferida para um espaço
próprio de arquivo que, devido à necessidade de consulta periódica da documentação, tem de se situar
dentro do edifício que albergue o Serviço/Unidade/Núcleo a que pertença a documentação.

Arquivo inativo
Passando a necessidade de consulta da documentação a ser quase nula, esta transita para a sua terceira
fase, denominada de arquivo inativo. Verificando-se a necessidade de conservação permanente da
documentação, e uma vez que já não há necessidade de manter a documentação por perto, a
documentação de arquivo é transferida para a guarda da Unidade de Gestão de Documentação e
Informação da UPdigital, sendo tipicamente acomodada fora do edifício que alberga o
Serviço/Unidade/Núcleo a quem pertencia originalmente a documentação.
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Acesso ao arquivo
A documentação de arquivo dos SPUP é criada no âmbito da atividade dos seus Serviços/Unidades/Núcleos e
serve, primeiramente, as necessidades destes.
Cabe aos Serviços/Unidades/Núcleos gerir o acesso à documentação quando esta se encontra na fase de
arquivo ativo, em que é, portanto, material de trabalho que se situa nos gabinetes dos
Serviços/Unidades/Núcleos. A gestão do acesso à documentação deve ser feita com base no conhecimento de
que a documentação de arquivo é de acesso restrito e que tem de respeitar o direito da proteção da
privacidade.
Cabe aos Serviços/Unidades/Núcleos e ao responsável pelo espaço de arquivo intermédio gerir o acesso à
documentação quando esta se encontra na fase de arquivo intermédio. A documentação continua a ser
acessível pelos Serviços/Unidades/Núcleos que a originaram, mas passa a carecer de pedido prévio de consulta
da documentação oficializado por envio de email. O email deve ser enviado com o conhecimento da Direção
do Serviço. O responsável pelo espaço de arquivo intermédio gere os pedidos de acesso à documentação e
acompanha a consulta da mesma.
Cabe à Unidade de Gestão da Documentação e Informação (GDI) da UPdigital gerir o acesso à documentação
quando esta se encontra na fase de arquivo inativo. Nesta fase, o arquivo já não se encontra à guarda dos
Serviços Partilhados e carece de pedido prévio de consulta da documentação oficializado por envio de email.
Um responsável da GDI gere os pedidos de acesso à documentação e acompanha a consulta da mesma.

Transição entre fases de arquivo
A transição da documentação de arquivo entre fases é solicitada pelos Serviços/Unidades Núcleos quando a
necessidade de transição se verifica.

Transição de arquivo corrente para arquivo intermédio
Em arquivo corrente, dentro dos gabinetes de trabalho, deve ficar unicamente a documentação que é
usada regularmente como material de trabalho. Cabe a cada Serviço/Unidade/Núcleo perceber as suas
necessidades de uso/consulta regular da documentação no âmbito das suas atividades, assim como
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solicitar a transferência de arquivo corrente para arquivo intermédio da documentação que já não
necessite de ficar acomodada nos gabinetes de trabalho.
A transferência de arquivo corrente para arquivo intermédio é realizada através do preenchimento de
uma guia de transferência (ver anexo I deste documento) pelo Serviço/Unidade/Núcleo produtor da
documentação. Não devem transitar para arquivo intermédio cópias de documentação nem impressões
de documentação originalmente digital que tenham arquivo em formato digital/sistema informático.
Estando a guia preenchida com todas as informações necessárias, o Serviço/Unidade/Núcleo contacta o
responsável pelo espaço de arquivo intermédio solicitando a transferência da documentação listada. A
data da transferência é definida em conjunto com o Serviço de Instalações e Infraestruturas da Reitoria,
que

apoia no

transporte

da documentação, e

a transferência é acompanhada

pelo

Serviço/Unidade/Núcleo e pelo responsável pelo espaço de arquivo intermédio, sendo assinado no final
um auto de entrega (ver anexo II deste documento).

Transição de arquivo intermédio para arquivo inativo
A transição de arquivo intermédio para arquivo inativo ocorre quando se verifica que a documentação
de arquivo tem uma necessidade de consulta quase nula, é de conservação permanente e obedece aos
requisitos da GDI para poder transitar de fase. É de notar que, ao transferir para arquivo inativo, a
documentação deixa de estar à guarda dos Serviços Partilhados e passa a estar à guarda da Unidade de
Gestão da Documentação e Informação da UPdigital.
O responsável pelo espaço de arquivo intermédio, a cada dois ou três anos, verifica, através dos registos
dos pedidos de acesso à documentação, a regularidade de consulta da mesma. Verificando em alguma
documentação que esta teve uma regularidade de consulta quase nula nos últimos três anos; verificando
que a documentação é proposta no Relatório de Avaliação de Documentação Acumulada pelas
instituições do Ensino Superior (RADA-IES, 2016, ver anexo III deste documento) como sendo de
conservação permanente; e verificando que a documentação cumpre os requisitos da GDI para a
transição para arquivo inativo (ver anexo III deste documento), o responsável pelo espaço de arquivo
intermédio propõe a transferência ao Serviço/Unidade/Núcleo que produziu a documentação. A
transferência é solicitada à GDI sendo necessário que o Serviço/Unidade/Núcleo aceite a mesma; caso
contrário, e sempre que se verifique essa necessidade, a documentação é mantida em arquivo
intermédio.
A transferência é realizada através do preenchimento de uma guia de transferência (ver anexo IV deste
documento) pelo responsável pelo espaço de arquivo intermédio. Estando a guia preenchida com todas
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as informações necessárias, é assinada pelo responsável pelo espaço de arquivo intermédio e por um
responsável do Serviço/Unidade/Núcleo produtor da documentação. O responsável pelo espaço de
arquivo intermédio contacta a GDI solicitando a transferência da documentação listada. A data da
transferência é definida em conjunto com o Serviço de Instalações e Infraestruturas da Reitoria, que
apoia no transporte da documentação, e a transferência é acompanhada pela GDI e pelo responsável
pelo espaço de arquivo intermédio, sendo assinado no final um auto de entrega (ver anexo V deste
documento).

Eliminação de documentação de arquivo
Muito embora o Relatório de Avaliação de Documentação Acumulada pelas Instituições do Ensino Superior
(RADA-IES, 2016) proponha prazos de conservação temporária com posterior eliminação de algumas tipologias
de documentos, “a eliminação legal de documentos de arquivo deve ser antecedida de uma avaliação sujeita
a parecer/ autorização da DGLAB nos termos da alínea m) do art. 2.º da Portaria n.º 372/2007. Pode eliminar
livremente cópias de conveniência, desde que os originais permaneçam. De acordo com a Portaria n.º
192/2012, de 19 de junho, art. 3.º, alínea k), a DGLAB emite obrigatoriamente parecer vinculativo sobre o
destino final da documentação em sede de portaria de gestão de documentos e sobre propostas de
conservação e eliminação de documentos.”2.
A proposta de eliminação de documentação pode ter duas origens: o Serviço/Unidade/Núcleo produtor da
documentação ou o responsável pelo espaço de arquivo intermédio.
Partindo a proposta do Serviço/Unidade/Núcleo produtor da documentação, este deve elaborar a proposta
especificando a documentação que considere poder ser eliminada e apresentando a sua fundamentação. Esta
proposta deve ser validada pelo responsável pelo espaço de arquivo intermédio, enviada a parecer do
Dirigente máximo dos Serviços Partilhados e posteriormente validada em Conselho Executivo.
Sendo validada a proposta em Conselho Executivo, o responsável pelo espaço de arquivo intermédio preenche
um auto de eliminação (ver anexo VI deste documento) que envia a parecer da DGLAB (Direção Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas). A documentação só poderá ser eliminada mediante resposta da DGLAB e nos
trâmites que sejam definidos por esta Entidade.
A proposta de eliminação de documentação pode partir do responsável pelo espaço de arquivo intermédio,
que deve, a cada dois ou três anos, verificar os prazos de conservação propostos por tipologia documental (ver
2

Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB). FAQ. Acedido em maio de 2017 em
http://arquivos.dglab.gov.pt/servicos/consultorias/faqs/
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anexo III deste documento). Concluindo, nesta verificação, ter em arquivo intermédio documentação que já
ultrapassa os prazos previstos de conservação e para a qual possa ser elaborado um auto de eliminação,
propõe ao Serviço/Unidade/Núcleo que produziu a documentação que se elabore o auto. A proposta de
eliminação é elaborada caso o Serviço/Unidade/Núcleo aceite a mesma; caso contrário, e sempre que se
verifique essa necessidade, independentemente dos prazos de conservação temporária propostos, a
documentação é mantida em arquivo intermédio.
Sendo a proposta aprovada pelo Serviço/Unidade/Núcleo produtor da documentação, esta é enviada a parecer
do Dirigente máximo dos Serviços Partilhados e posteriormente validada em Conselho Executivo.
Para propor a eliminação de documentação, o responsável pelo espaço de arquivo intermédio preenche um
auto de eliminação (ver anexo VI deste documento) que envia a parecer da DGLAB (Direção Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas). A documentação só poderá ser eliminada mediante resposta da DGLAB e nos
trâmites que sejam definidos por esta Entidade.

Página 8 de 25

Competências do responsável pelo espaço de arquivo intermédio
Cabe ao responsável pelo espaço de arquivo intermédio dos Serviços Partilhados da Universidade do Porto,
designado pelo seu Conselho Executivo sob proposta do Dirigente máximo, as seguintes competências:
a) receber/analisar os pedidos de transferência de documentação de arquivo corrente para arquivo
intermédio, remetidos pelos diferentes Serviços/Unidades/Núcleos;
b) gerir os pedidos de acesso à documentação em arquivo intermédio;
c) acompanhar a consulta da documentação em arquivo intermédio;
d) acompanhar a transferência da documentação de arquivo corrente para arquivo intermédio,
juntamente com o Serviço/Unidade/Núcleo SPUP produtor da documentação e com o Serviço de
Instalações e Infraestruturas da Reitoria;
e) verificar as guias de transferência e os autos de entrega previamente preenchidos, para efeitos de
transferência de arquivo corrente para arquivo intermédio, pelos Serviços/Unidades/Núcleos SPUP;
f)

verificar a regularidade de consulta da documentação em arquivo intermédio, para efeitos de proposta
de transição ou eliminação de documentação;

g) propor a transferência da documentação de arquivo intermédio para arquivo inativo, mediante os
prazos de conservação estipulados e a regularidade de consulta da documentação, ao
Serviço/Unidade/Núcleo que produziu a documentação;
h) preencher a guia de transferência para arquivo inativo e solicitar à Unidade de Gestão da
Documentação e Informação da UPdigital a transferência;
i)

propor a eliminação de documentação, mediante os prazos de conservação estipulados e a
regularidade de consulta da documentação, ao Serviço/Unidade/Núcleo produtor da documentação e
elaborar o respetivo auto de eliminação;

j)

acompanhar a transferência da documentação de arquivo intermédio para arquivo inativo,
juntamente com o Serviço de Instalações e Infraestruturas da Reitoria e com a Unidade de Gestão da
Documentação e Informação da UPdigital.
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Anexos
Os anexos a seguir listados serão disponibilizados em versão digital pelo responsável pelo espaço de
arquivo intermédio sempre que solicitados pelos Serviços/Unidades/Núcleos aquando das
transferências de documentação.
Sempre que necessário, o responsável pelo espaço de arquivo intermédio esclarecerá os
Serviços/Unidades/Núcleos acerca do preenchimento dos anexos que necessitem de preencher.
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Anexo I - Guia de transferência para arquivo intermédio

Guia de transferência para arquivo intermédio

Serviço remetente
Datas extremas das unidades (aaaa-aaaa)
Nº. e tipo de unidades
Dimensões das unidades (metros)
Data da transferência (aaaa-mm-dd)
Responsável pela transferência (nome e cargo)
Responsável pela receção (nome e cargo)

Identificação das unidades

Nº de referência

Título/nome da unidade
física

Datas extremas
(aaaa-mm-dd)

Observações

Página 11 de 25

Anexo II - Auto de entrega para arquivo intermédio

Auto de entrega para arquivo intermédio

Aos ____ dias do mês de _____________ de _____ (1) no Edifício Histórico da Praça Gomes Teixeira,
perante __________________________________________________ (2) procedeu-se à transferência
da documentação proveniente do(a) ___________________________________________________ (3)
conforme consta na Guia de Transferência para arquivo intermédio em anexo que, assinada por estes
representantes, fica a fazer parte integrante deste auto.
O identificado conjunto documental ficará localizado no espaço de arquivo intermédio dos Serviços
Partilhados da Universidade do Porto.
Da entrega lavra-se o presente auto, feito em duplicado, e assinado por ambos os representantes.

Serviços Partilhados da Universidade do Porto, ____ de ________________ de _______.
O representante do serviço remetente
______________________________________________________________
O representante dos Serviços Partilhados da Universidade do Porto
______________________________________________________________

(1)
(2)
(3)

- Data
- Nome do representante da entidade destinatária
- Designação da entidade remetente
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Anexo III - RADA – IES / Prazos de conservação propostos por tipologia documental

Uma vez que não existe ainda uma portaria de gestão de documentos para as instituições de ensino
superior, é usado, desde maio de 2016, o – Relatório de Avaliação de Documentação Acumulada pelas
instituições do Ensino Superior - RADA-IES, que possibilita a eliminação da documentação acumulada
(séries fechadas) por este tipo de instituições.
Este documento, aprovado pela DGLAB, serve como um instrumento orientador no que diz respeito a
prazos de conservação administrativa dos documentos, bem como de destino final dos documentos
(conservação ou eliminação).
De seguida é apresentada uma adaptação deste documento às tipologias documentais existentes nos
SPUP.

ÁREA - JURÍDICA

2.

REGULAMENTAÇÃO,

PLANEAMENTO,

AVALIAÇÃO

E

CONTROLO

DAS

ATIVIDADES

E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTENCIOSOS
2.4 Procedimento administrativo, disciplinar e contencioso
2.4.1 Exposições e respostas aos cidadãos [3 anos > eliminar]
Documentação relativa às reclamações, às queixas, às denúncias, aos elogios, aos agradecimentos e às
sugestões dirigidas à Instituição, apresentadas diretamente pelos cidadãos ou registadas no livro
amarelo disponibilizado pelos diferentes serviços. Inicia com a exposição e termina com a resposta
emitida pelos órgãos competentes. Inclui, entre outros documentos, as próprias reclamações, queixas,
denúncias, elogios, agradecimentos e sugestões, bem como as respetivas respostas dadas pelos órgãos
competentes.
2.4.2 Processos de inquérito e de averiguação [> conservar]
Documentação relativa à tramitação e à conclusão de processos resultantes da discussão da legalidade
dos atos e dos contratos administrativos ou do apuramento da responsabilidade da Administração junto
dos órgãos judicias. Inicia com o pedido de abertura do processo e termina com a sentença ou acórdão
final emitido pela autoridade judicial competente.
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Inclui a petição, o despacho determinando a abertura do processo, as peças processuais, a sentença ou
o acórdão final, entre outros documentos.

2.4.3 Processos disciplinares [> conservar]
Documentação relativa à instrução, à tramitação e à conclusão de processos que visam a punição de
condutas censuráveis praticadas por um funcionário, aluno ou agente, mediante as regras estabelecidas
em diploma legislativo ou em estatuto próprio. Inicia com o pedido de abertura do processo e termina
com o despacho final emitido pela autoridade competente.
Inclui a petição, o despacho determinando a abertura do processo, as peças processuais, o relatório final
e os despachos subsequentes, entre outros documentos.
2.4.4 Processos de contencioso [5 anos > eliminar]
Documentação relativa à tramitação e à conclusão de processos resultantes da discussão da legalidade
dos atos e dos contratos administrativos ou do apuramento da responsabilidade da Administração junto
dos órgãos judicias. Inicia com o pedido de abertura do processo e termina com a sentença ou acórdão
final emitido pela autoridade judicial competente. Inclui a petição, o despacho determinando a abertura
do processo, as peças processuais, a sentença ou o acórdão final, entre outros documentos.

ÁREA - RECURSOS HUMANOS

4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
4.1.1.1 Constituição de quadro e mapa de pessoal - documentação de suporte [10 anos > eliminar]
Compreende a documentação de preparação e de apoio à constituição do quadro ou mapa de pessoal.
Inclui os mapas que disponibilizam informação sobre o número de postos de trabalho e de efetivos de
que os serviços necessitam para o desenvolvimento das suas atividades, correspondência trocada com
a tutela, bem como as listas anuais com a indicação da data de início de funções, o número de dias
descontados nos termos da lei, o tempo contado para antiguidade, bem como os registos de antiguidade
dos trabalhadores e os mapas mensais de efetividade. Inclui, ainda, a lista geral de pessoal e demais
documentos que sintetizam informações sobre as existências e a movimentação de pessoal
(nomeadamente, mapas, listas de mobilidade, admissões e aposentações).

4.1.1.2 Constituição de quadro e mapa de pessoal - documentação final [> conservar]
Compreende a documentação resultante do processo de constituição do quadro ou mapa de pessoal.
Inclui as versões finais devidamente aprovadas dos respetivos quadros ou mapas.
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4.1.2 Avaliação individual de desempenho [10 anos > eliminar]
Documentação relativa às atividades de apoio à constituição e ao funcionamento dos órgãos legalmente
previstos em sede de preparação, elaboração e execução da avaliação do desempenho de pessoal
docente e não docente da Instituição, no âmbito do sistema de avaliação previsto pela Administração
Pública. Inicia com a constituição do conselho e/ou da comissão designados para o efeito e termina com
a validação da ficha individual de avaliação. Inclui a documentação de constituição do conselho
coordenador e/ou da comissão de avaliação, os regulamentos, os despachos, os documentos de
instrução, as convocatórias de reuniões, as minutas das atas, as listas de presenças, as listas de
avaliadores e de avaliados, os objetivos individuais, as fichas de notação periódica, as fichas de autoavaliação, as classificação de serviço, os pareceres nominativos individuais, a apresentação de
reclamações e de recursos, bem como as versões parcelares e preliminares dos relatórios finais de
avaliação e demais documentos de suporte do processo. Inclui, ainda, as atas finais da comissão de
avaliação, bem como os relatórios finais e as fichas individuais de avaliação de desempenho,
devidamente homologados e aprovados pelos órgãos competentes, entre outros documentos.

4.1.3 Atribuição de prémios de mérito [10 anos > eliminar]
Documentação relativa ao processo de atribuição de prémios anuais destinados a distinguir e a
incentivar os funcionários cujo mérito tenha sido reconhecido em função da competência e do
trabalho desenvolvido. Inicia com a abertura e termina com a atribuição do respetivo prémio. Inclui,
entre outros, os documentos de abertura e de divulgação do calendário para atribuição de prémios.

4.2.2 Recrutamento e seleção de trabalhadores – Candidaturas [1 ano > eliminar]
Compreende a documentação entregue pelos candidatos.

4.2.2.1 Recrutamento e seleção de trabalhadores - documentação de suporte [10 anos > eliminar]
Compreende a documentação de preparação e de elaboração dos processos de recrutamento e de
seleção de trabalhadores implementados pela Instituição. Inclui avisos de abertura, listas de candidatos,
enunciados de exames, declarações, notificações, reclamações dos candidatos, publicitação de
resultados e as provas escritas elaboradas pelos candidatos, comprovativos entregues pelos candidatos,
entre outros documentos de suporte do processo.

4.2.2.2 Recrutamento e seleção de trabalhadores - documentação final [10 anos > conservar]
Compreende a documentação resultante dos processos de recrutamento e de seleção de trabalhadores
implementados pela Instituição. Inclui atas de reuniões do júri, devidamente aprovadas pelos órgãos
competentes, bem como listas seriadas de candidatos, devidamente homologadas.
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4.3.1 Controlo de assiduidade e de efetividade [5 anos > eliminar]
Documentação relativa ao controlo da assiduidade e da efetividade dos trabalhadores da Instituição.
Inclui os registos de pontualidade, o apuramento da presença efetiva, as justificações de ausência, os
mapas anuais de efetividade, bem como as solicitações de licença, pelos trabalhadores, entre outros
documentos.

4.3.2 Marcação e alteração de férias [5 anos > eliminar]
Documentação relativa ao gozo de férias pelo trabalhador, em conformidade com a legislação vigente.
Inclui os pedidos e os mapas de marcação, alteração e acumulação de férias, por parte dos
trabalhadores, entre outros documentos.

4.4.1 Inscrição de trabalhadores em entidades de proteção e segurança social [1 ano > eliminar]
Compreende a documentação produzida no âmbito da efetivação das inscrições de novos beneficiários
(titulares ou familiares) na Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da
Administração Pública (ADSE), da alteração de dados a eles relativos e dos pedidos e remessa de cartões.
Inclui, entre outros documentos, o pedido de inscrição e o comprovativo de receção do documento
comprovativo do ato.

4.4.2.1 Tratamento de vencimentos, abonos e outras comparticipações - documentação de suporte
[50 anos > eliminar]
Compreende a documentação de suporte produzida no âmbito do apuramento e do processamento de
vencimentos. Inclui registos de abonos e outras comparticipações a auferir pelos trabalhadores, além
de notas e boletins de alteração de abonos e descontos, de que são exemplos, entre outros documentos:
horas extraordinárias, pedidos de recuperação de vencimento, as penhoras de vencimento, Imposto
sobre o Rendimento Singular, Caixa Geral de Aposentações, Direção-Geral de Proteção Social aos
Funcionários e Agentes da Administração Pública, Segurança Social e respetivas inscrições, Cofre da
Previdência, Sindicatos.

4.4.2.2 Tratamento de vencimentos, abonos e outras comparticipações - documentação final [>
conservar]
Compreende a documentação resultante do apuramento e do processamento de vencimentos. Inclui
movimentos mensais, mapas de descontos e mapas mensais das alterações de vencimentos.
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4.4. Declarações anuais de impostos [5 anos > eliminar]
Documentação relativa aos valores usufruídos, retidos e descontados pelos trabalhadores ao longo de
um ano civil. Inclui as declarações de Imposto sobre o Rendimento Singular emitidas pela Instituição e
relativas aos seus trabalhadores.

ÁREA - ECONÓMICO-FINANCEIRA

5.1.1 Processos de prestação de contas [10 anos > conservar]
Documentação relativa à elaboração da conta anual de gerência. Inicia com a recolha de documentação
original que irá compor a conta e termina com o seu envio para o órgão responsável pela sua fiscalização.
Inclui uma variedade de documentos de prestação de contas, tais como mapas da conta de gerência,
remunerações da Instituição, reconciliação bancária, relação dos descontos a incidir sobre vencimentos
e salários (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, Caixa Geral de Aposentações, Direção
Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública), certidões de descontos,
saldos de contas bancárias, balancetes, mapas justificativos de despesas e de receitas, mapas do fundo
de maneio, despachos de competências, relação de bens inventariáveis adquiridos durante a gerência,
mapas dos contratos e toda a documentação de suporte à prestação de contas junto do Tribunal de
Contas, entre outros documentos.

5.2.1.1 Processos de orçamento - documentação de suporte [10 anos > eliminar]
Compreende a documentação de suporte à elaboração e à preparação da proposta de orçamento. Inclui
a previsão de despesas e receitas, o plano orçamental, o orçamento suplementar, as correspondências
expedidas e recebidas, as demonstrações financeiras previsionais, o orçamento de funcionamento, as
autorizações para as alterações orçamentais, as listagens de alterações orçamentais, circulares, listas de
atividades, cópia da ata do Conselho de Gestão, as certidões de saldos de contas bancárias, o Programa
de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC), as receitas
próprias, bem como os pedidos de libertação de crédito correspondente aos duodécimos do Orçamento
do Estado, entre outros documentos de suporte do processo.

5.2.1.2 Processos de orçamento - documentação final [10 anos > conservar]
Compreende a documentação resultante do processo de preparação e de elaboração do Orçamento de
funcionamento da Instituição. Inclui a versão definitiva do orçamento elaborado, devidamente aprovada
pelos órgãos competentes.
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5.2.2 Execução e controlo orçamental [10 anos > eliminar]
Documentação relativa aos procedimentos correspondentes à execução e ao controlo do orçamento
institucional. Inicia com a recolha de dados para a elaboração dos mapas de execução mensal do
orçamento ou com a necessidade de alteração orçamental e termina com a apresentação do mapa de
execução orçamental ou com a comunicação da decisão de alteração do orçamento. Inclui os mapas de
execução do orçamento, as propostas de alteração, bem como as alterações orçamentais, as
antecipações de duodécimos, os reforços de verbas, os mapas-resumo das alterações, os mapas de
alterações orçamentais, Requisição de fundos, os pedidos de libertação de créditos, as conferências
orçamentais, os reportes de informação aos órgãos de gestão e de governo institucionais e à Direção
Geral do Orçamento, os balancetes analíticos, entre outros documentos.

5.2.3 Cabimentação de despesas [10 anos > eliminar]
Documentação relativa aos procedimentos inerentes à cabimentação de uma despesa. Inicia com o
pedido de autorização da despesa e termina com a decisão final. Inclui as informações com os pedidos
de autorização das despesas cabimentadas, as respetivas autorizações, os cabimentos prévios e os
registos, entre outros documentos.

5.2.4 Operações do fundo de maneio [10 anos > eliminar]
Documentação relativa à atribuição, constituição, reposição e liquidação do fundo de maneio das
unidades e serviços, e a sua correspondente gestão. Inicia com a constituição do próprio fundo e termina
com a sua regularização. Inclui a proposta de constituição e respetivas autorizações, a sua reconstituição
organizada de acordo com a proposta, os documentos de despesa que justificam o anterior fundo de
maneio e os respetivos recibos, requisições de verba pelos funcionários, folhas do fundo de maneio,
mapas-síntese de documentos processados, autorizações e assinaturas para movimentação das contas,
vendas a dinheiro, faturas, faturas-recibo, entre outros documentos.

5.3.2 Processos de imputação e de transferência de despesas entre centros de custos [10 anos >
eliminar]
Documentação relativa à transferência de despesas entre centros de custos. Inicia com o pedido de
transferência e termina com a transferência da verba solicitada. Inclui listagens das despesas efetuadas,
registo diário das despesas imputadas e por centro de custos, pedidos de transferência de verbas,
comprovativos das transferências, mapas-resumo das transferências realizadas, entre outros
documentos.
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5.3.3 Processos de receita [10 anos > eliminar]
Inclui todos os tipos de registo de receita, os documentos de suporte à conta de gerência e os
documentos comprovativos da receita, dos quais são exemplos, entre outros: impresso de situação de
receita relativa a requisição de fundos, transferências de propinas de bolseiros e receitas de propinas,
taxas, emolumentos, multas, juros e juros de depósitos à ordem; financiamentos de Centros de
Especialização Tecnológica e de programas e projetos; vendas de manuais escolares e devolução de
pagamentos; receita de formações; recibos de venda de merchandising; receita de aluguer de espaços
e da prestação de serviços; receita de inscrições em cursos de formação; pagamento de propinas e
outros emolumentos, notas de débito; duplicados de faturas emitidas, recibos, guias de receita,
recebimentos diretos, vendas a dinheiro, bem como as possíveis anulações e processos de proveito,
subsídios e patrocínios.

5.3.4 Controlo de contas bancárias [10 anos > eliminar]
Documentação relativa à gestão das contas bancárias da Instituição. Inclui, entre outros, documentos
de abertura e de encerramento de contas, bem como registos de contas bancárias institucionais,
comprovativos de depósitos e de transferências, extratos e garantias bancárias, listagens de
movimentações, requisições e anulações de cheques efetuadas.

5.3.5 Realização de aplicações financeiras [10 anos > eliminar]
Documentação relativa às aplicações, a prazo, de fundos monetários obtidos através de receitas próprias
da Instituição. Inicia com a proposta e termina com a realização da aplicação no respetivo rendimento.
Inclui os seguintes documentos, entre outros: proposta de aplicação, modelo de fax para troca de
correspondência entre as partes interessadas, bem como modelos próprios do Instituto de Gestão de
Crédito Público.

5.4.1 Operações diversos [10 anos > eliminar]
Documentação relativa aos lançamentos contabilísticos que não podem ser refletidos nos processos de
despesa e de receita, mas que são necessários para evidenciar contabilisticamente a Instituição numa
determinada data. Inclui todo o tipo de documentos comprovativos destas operações, tais como: guias,
extratos, contas do exercício anterior, entre outros.

5.4.2 Operações de tesouraria [10 anos > eliminar]
Documentação relativa aos registos de todas as operações de tesouraria em folhas de cofre e em folhas
de caixa. Inclui, entre outros documentos: movimentos diários de caixa, adiantamentos, regularizações,
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mapas e fluxos de caixa, resumos de movimentos de tesouraria, listas de documentos de receita e de
despesa e movimentos bancários.

5.4.3 Reconciliação bancária [10 anos > eliminar]
Documentação relativa ao ajuste e ao confronto entre os movimentos registados no extrato bancário e
no extrato contabilístico da Instituição. Inclui a abertura e o fecho de contas e os respetivos extratos,
bem como a correspondência externa, os mapas de reconciliação bancária e listagens diversas (das quais
são exemplos: listagens de consolidação de contas, de recolha de documentação, de análise de
transações intragrupo, de movimentos de contas correntes por terceiros, de movimentos de conciliação
bancária por contas, de movimentos de conta corrente a crédito não conciliados, de movimentos de
conta corrente conciliados com data de contabilização e de movimentos do banco a débito não
conciliados), entre outros documentos.

5.5.1 Obrigações fiscais e outras deduções [10 anos > eliminar]
Documentação relativa às operações contabilísticas relacionadas com as obrigações fiscais. Inicia com o
preenchimento das guias de pagamento e termina com o comprovativo de liquidação do imposto. Inclui,
entre outros documentos: pagamento e/ou entrega de impostos, entre os quais: Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares, Imposto de Selo, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas e Imposto sobre o Valor Acrescentado (liquidado, dedutível, regularizações).

5.5.2 Declarações e certidões de não dívida [1 ano > eliminar]
Documentação relativa às certidões e às declarações emitidas pela Segurança Social e pela Direção Geral
das Finanças, da qual constam dados cadastrais de não dívida de empresas fornecedoras e da própria
Instituição. Inclui as respetivas declarações e certidões.

7.2.11 Requisições de material [10 anos > eliminar]
Documentação relativa ao processamento de requisição de material consumível pelos diversos serviços
da Instituição. Inicia com o pedido ou com a requisição de material e termina com a receção do mesmo.
Inclui, entre outros, os seguintes documentos: requisições internas e/ou modelos de requisição, pedidos
de economato, comprovativos de entrega e de receção de materiais.
7.2.12 Movimento de stocks [10 anos > eliminar]
Documentação relativa ao movimento de stocks de material de consumo corrente, em armazém. Inicia
com o registo da entrada e termina com o registo da saída de material. Inclui, entre outros, os seguintes

Página 20 de 25

documentos: registos de entrada de stocks dos fornecedores e registos de saída de material, guias de
entrada de material, guias de transporte de material, guias de entrega de material.

ÁREA – COMPRAS

5.3.1 Processos de despesa [10 anos > eliminar]
Documentação relativa aos processos de despesa realizados pela Instituição no cumprimento das suas
funções. Inicia com o pedido de autorização de despesa acompanhado dos documentos que o
fundamentam e justificam, e termina com a autorização do pagamento. Inclui, entre outros
documentos: pedido de autorização de despesa, compromisso, propostas de aquisição, notas de
encomenda, recibos, ordens de transferência, notas de crédito, vendas a dinheiro, listagens da DireçãoGeral do Tesouro, ordens de pagamento, requisições, faturas ou documentos equivalentes, notas de
lançamento, autorização de pagamento, bem como possíveis anulações e recibos. Inclui, ainda, o
orçamento privativo que contém a seguinte documentação: listagem de operações, guias de balcão,
folha de caixa; liquidação do valor acrescentado; mapas de controlo de custos por centros de custos e
documentos de previsão à despesa; informações de cabimento e balancete discriminativo, bem como
as aquisições intracomunitárias e os respetivos códigos do sistema INTRASTAT, o preenchimento das
fichas enviadas ao Instituto Nacional de Estatística e o pagamento de despesas a entidades externas ao
país (cambiais).
É importante referir que neste momento este processo está desmaterializado, ocorrendo no Sigarra.
Estas orientações serão apenas aplicadas aos processos antigos que se encontram em papel.

5.3.3 Processos de receita [10 anos > eliminar]
Documentação relativa às receitas auferidas pela Instituição decorrentes da sua atividade. Inicia com a
emissão da fatura e termina com o registo do recebimento ou cobrança. Está relacionado com consultas
ou procedimentos de contratação em que a universidade é consultada e que parte do processo é
realizado pelo SEF.
É importante referir que neste momento este processo está desmaterializado, ocorrendo no Sigarra.
Estas orientações serão apenas aplicadas aos processos antigos que se encontram em papel.

7.2.3 Processos de concurso para aquisição de bens e de serviços [10 anos > eliminar]
Documentação relativa à preparação e à realização de concursos para a contratação e a aquisição, pela
Instituição, de diversos tipos de bens e de serviços, abrangendo as propostas não admitidas ou não
adjudicadas, bem como as que não tiveram seguimento. Inicia com o documento de abertura do
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respetivo concurso e termina com a notificação da decisão às empresas e/ou agrupamentos
concursantes. Inicia com a abertura do procedimento e termina com a publicitação dos resultados.
Inclui, entre outros documentos, de abertura dos concursos, constituição, mandato e funcionamento
dos júris, documentos de trabalho dos júris, e dos peritos, correspondência trocada entre as partes
interessadas, convites para apresentação de propostas, propostas apresentadas, relatórios sobre o
mérito das propostas apresentadas, cadernos de encargos dos concursantes, especificações ou notas
técnicas, eventuais reclamações, bem como as atas finais do processo, devidamente aprovadas pelos
órgãos competentes, acompanhadas dos respetivos anexos.
É importante referir que neste momento este processo está desmaterializado, ocorrendo no Sigarra.
Estas orientações serão apenas aplicadas aos processos antigos que se encontram em papel.

7.2.13 Registo e avaliação de fornecedores [4 anos > eliminar]
Documentação relativa à gestão de fornecedores. Inclui dados de registo e de avaliação de entidades
e/ou empresas fornecedoras de bens e de serviços, com a consequente atualização, sempre que o
processo não esteja desmaterializado.

ÁREA - PROJETOS

8.2.1 Processos de candidatura a projetos de Investigação e Desenvolvimento [5 anos > eliminar]
Documentação relativa aos processos de candidatura a projetos de I&D não aprovados.

8.2.2.1 Projetos de Investigação e Desenvolvimento - documentação de suporte [10 anos > eliminar]
Compreende a documentação de âmbito administrativo e monitorização financeira produzida no
âmbito da submissão de candidaturas e execução dos projetos de investigação e desenvolvimento,
nomeadamente memórias descritivas, orçamentos, cronogramas financeiros, planos de trabalho,
candidatura assinada pela direção, correspondência diversa trocada com os investigadores e entidades
financiadoras, pedidos de alteração de equipas, pedidos de pagamento, comprovativos de despesa,
acertos financeiros e encontro de contas, entre outros.

8.2.2.2 Projetos de Investigação e Desenvolvimento - documentação final [10 anos > eliminar]
Compreende a documentação de âmbito contratual, reporte financeiro e científico referente à execução
dos projetos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente contratos assinados, protocolos
celebrados, relatórios financeiros e científicos anuais e/ou finais, termos de aceitação, entre outros.
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Anexo IV - Guia de transferência arquivo inativo

Reitoria
UP digital
Gestão de Documentação e Informação

GUIA DE TRANSFERÊNCIA
Serviço remetente
Datas extremas das unidades (aaaa-aaaa)
Nº. e tipo de unidades
Dimensões das unidades (metros)
Data da transferência (aaaa-mm-dd)
Responsável pela transferência (nome e cargo)
Responsável pela receção (nome e cargo)

Identificação das unidades
Nº de referência

Código de
classificação

Título/nome da
unidade física

Datas extremas
(aaaa-mm-dd)

Observações
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Anexo V - Auto de entrega para arquivo inativo

Reitoria
UP digital
Gestão de Documentação e Informação

Auto de Entrega

Aos ___ dias do mês de __________ de _____ (1) na Reitoria da Universidade do Porto, perante
___________________________________ (2) procedeu-se à transferência da documentação
proveniente de ___________________________________(3) conforme consta na Guia de Remessa em
anexo que, rubricada e autenticada por estes representantes, fica a fazer parte integrante deste auto.
O identificado conjunto documental ficará sob a custódia de ________________________ (4) e a sua
utilização sujeita aos regulamentos internos, podendo ser objeto de tratamento técnico arquivístico
tendo em vista a sua conservação e comunicação.
Da entrega lavra-se o presente auto, feito em duplicado, e assinado pelos representantes dos dois
serviços.

Reitoria da Universidade do Porto, ____ de ___________ de _______

O representante do serviço remetente

___________________________________
O representante do serviço destinatário

________________________________

(1)
(2)
(3)
(4)

- Data
- Nome do representante da entidade destinatária
- Designação da entidade remetente
- Designação da entidade destinatária
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Anexo VI - Auto de eliminação

Auto de Eliminação
Aos _____ dias do mês de ________de ______ (1), no(a) ___________(2), em _____________ (3), na
presença dos abaixo assinados, procedeu-se à inutilização por _____________________ (4), de acordo com
o(s) artigo(s) __________ da Portaria n.º ______/_______de __________(5), e disposições da Tabela de
Selecção, dos documentos a seguir identificados:

Identificação global
Fundo e/ou Sub-fundo
Série e/ou Sub-série
Classificação
Tabela de seleção – Refª
Datas Extremas
Nº e tipo de unidades de instalação
(pastas, caixas, …)
Suporte documental (papel, digital, …)
Dimensão Total (metros lineares)

Unidades de instalação
Título

Datas extremas (aaaa-aaaa)

Nº unidades de instalação

O responsável pelo arquivo

______________________________
O responsável pela instituição

______________________________

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

- Data
- Designação do serviço responsável pelo arquivo
- Local
- Forma de inutilização (trituração, maceração, inceneração)
- Diploma legal que autoriza o ato
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