
  

     


      


      














      

        


         








       








 

       
        
        




       
          
      
         

       
  



       

         



 



      















             
     
       
       











    

       
   

 





     







     










         
        
       
 











     


   




     






         





 







        


         






         


         
          
    



         






         





       
        
           




       
        
 
      
  
       





       

        
        







        
     
      


        





         


    















ANEXO II � TABELA DE TEMPORABILIDADE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: ATIVIDADES-FIM 

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: ATIVIDADES-FIM   

27 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (FUNÇÃO) 

27.00 Não há (SUBFUNÇÃO) 

ATIVIDADES SÉRIE DOCUMENTAL 

Prazos de Guarda  
(em anos) 

Destinação 

OBSERVAÇÕES 
Unidade 
Produtora 

Unidade com 
atribuições 
de Arquivo 

Eliminação Guarda 
Permanente 

27.00.01 Elaboração de 
estudos, pesquisas e 
diagnósticos 

27.00.01.01 Processo de desenvolvimento de estudos 
e pesquisas 

vigência 5 v

Trata-se de estudos e pesquisas 
sobre a vida e a realidade da pessoa 
com deficiência e de seus familiares. 
A vigência esgota-se com o 
encerramento do processo. O 
documento é importante para a 
preservação da memória institucional 
e como fonte de pesquisa. 

27.00.01.02 Proposta de projeto vigência 5 v

A vigência esgota-se com a aprovação 
ou indeferimento da proposta de 
projeto. No caso de aprovação da 
Proposta, o documento integrará o 
Projeto para inclusão de pessoas com 
deficiência e seus familiares. 

27.00.02 Orientação e 
encaminhamento da 
pessoa com deficiência e 
seus familiares 

27.00.02.01 Guia de serviços disponíveis à pessoa 
com deficiência vigência 10 v

Código Civil art.205. A vigência 
esgota-se com a atualização periódica 
do guia. O documento é importante 
para a preservação da memória 
institucional e como fonte de pesquisa.  

27.00.03 Avaliação dos 
serviços prestados às 
pessoas com deficiência e 
seus familiares 

27.00.03.01 Expediente de avaliação dos serviços  
prestados às pessoas com deficiência e 

seus familiares 
vigência 10 v

Código Civil art.205. A vigência 
esgota-se com a conclusão da 
avaliação.  








       


      





        
         











  



       





       




  

  
  
  








       





       







       




    


 
       
        
       
       

   


        





       


      

        
        
        
       


         









         

       
        

          

         


       
       
      















      


      


   


    


     





 





   



