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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
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/CcODEMIG Tabela de Temporalidade e Destinagao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias

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
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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



/CcODEMGECODEMIG Tabela de Temporalidade e Desdnagao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias
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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



iv CODEMGE/C^CODEMIG Tabela de Temporalidade e Destina^ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias a tt tans* tlr&.t

Prazo de Guarda Destinasao Final ObservancesFunnao/Atividade/Transanao.Im'i'I ................ .......................................\...ViVn,n V■..V..VAJ.Vl^V^ MKMfl ................... .. . '.'V.Y^.V HJi ^ . * ' • V.V.'.’-Yft'

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



/CcODEMGEly?CODEMIG Tabela de Temporalidade e Destina5ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias Qnsssnc -a Rtu.'SOMiro:  ̂tt .'jmsi ilRna

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



/CcODEMIG /CcOOEMGETabela de Temporalidade e Destinagao de Documentos de PI Onico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias Cnrjirmc et mio«3Mm»T3 a faos rtert

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



/CtODEMGE/■‘T’codemig Tabela de Tempotalidade e Destina§ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias QirjifJ'C a vs «!3n:s

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



/C^CODEMIG /CcODEMGETabela de Temporalidade e Destinagao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias C'lrjjpnc ■:» tan.-a

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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/CcODEMIG /C^CODEMGETabela de Temporalidade e Destina9ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias ttiMiHiSjaOtMnaMnKanMna ten .

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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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



/C’CODEMGE/v’cODEMIG Tabela de Tempotalidade e Destina5ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias Qir.vmns ■=> rviKOMano a tMK*

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

19
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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

4P 21
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Prazo de Guarda ObservancesDestinanao FinalFunnaQ/Atividade/Transagao »»xv

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
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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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I*?CODEMIG /ClcODEMGETabela de Temporalidade e Destina§ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias
Skj:*

Prazo de Guarda■ ■ ■ vAit <::• KWmwMmAKmi.,. m: ■ ■■ ■.Fungao/Atividade/¥fansa§ao Destinagao Final Observa^oes^^ov^QqcI ■> •.•i

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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/ClcODEMCETabela de Temporalidade e Destina^ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias ttgsoatc ex 0(*>3>DMmx=3 e»

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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/C’cODEMIG /CcODEMGETabela de Temporalidade e Destina§ao de Uocumentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias g.—jane a ntuaaMBc:.-oftt {iua> fteit.

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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/CcODEMG€/C^CODEMIG Tabela de Temporalidade e Destina5ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias
a ;«Aat

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*
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/CcODEMGElyPCODEMIG Tabela de Temporalidade e Destina5ao de Documentos de PI Unico da Codemig, Codemge e suas Subsudiarias Aar-vMic sx a: mnas

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
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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
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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
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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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Prazo de Guarda
................................... ... ^ '".'..'I'mm'ii'H'......................;.......... .................... .. ................................... .........................................................................

iiiiiiiiiiiii!iiiiiiiimi|i|i h'l1' 11 ................................................................................... ......... ' Der.tinagao Final .isa^^sdT-^i'-Pari^ao/Atividade/Trarisa^a:;! ssissMiiB™-""..
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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.......Prazo de (Buarda....Cod. Fungao/Atividade/T ransagao Destinagao Final Observagoes
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
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Prazo de Guarda -Destina^ao Pinal Observances'Odd: Fungao/Atividade/Transanao : .. 'T.

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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Prazo de Guard aCod. Fungao/Atividade/Transasao ObservagoesDestinagao-Final
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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“ Destinagao Final- ObservancesFunnao/Atividade/Transanao Wijiiijiiii'iTMMii
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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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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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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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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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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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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
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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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