
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 

Departamento de Intervenção Social, Arquivo e Bibliotecas 

Arquivo Municipal 

 

1 
 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE LOULÉ 

 

CAPÍTULO I 

CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

Artigo 1.º 

O Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Loulé compreende e unifica numa só 
estrutura o âmbito, funções e objectivos específicos dos vulgarmente chamados 
Arquivos Gerais e Arquivo Histórico Municipal, sendo, por isso, constituído pela 
documentação de natureza administrativa e histórica procedente dos diferentes serviços 
municipais e como consequência das funções genéricas de recolha, selecção, tratamento 
e difusão. 

Artigo 2.º 

O Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Loulé insere-se organicamente no 
Departamento de Intervenção Social, Arquivo e Bibliotecas, com duas funções base: a 
de expediente e a de arquivo. 

Artigo 3.º 

O Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Loulé contém, sob sua responsabilidade, 
toda a documentação proveniente dos diferentes órgãos e serviços, independentemente 
do tipo de suporte ou formato, como resultado da actividade camarária e que se 
conserva para servir de testemunho, prova ou informação. Também se incluem os 
fundos arquivísticos provenientes de entidades públicas e privadas com interesse para o 
Concelho de Loulé. 
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CAPÍTULO II 

DA RECEPÇÃO 

Artigo 4.º 

O Arquivo Municipal, na função base de expediente, assegura a entrada dos documentos 
no Município e seu devido encaminhamento para as unidades orgânicas a que dizem 
respeito. 

 

CAPÍTULO III 

DA RECOLHA 

Artigo 5.º 

Os diferentes órgãos e serviços da Câmara Municipal de Loulé devem promover, 
anualmente, a remessa da respectiva documentação para o Arquivo Municipal, de 
acordo com o calendário estabelecido. (Anexo 7) 

Artigo 6.º 

As transferências da documentação obedecem às determinações legais em vigor, 
servindo como referência obrigatória o estabelecido pela Portaria n.º 412/2001 de 17 de 
Abril, criada pelos Ministérios do Ambiente e do Ordenamento do Território e da 
Cultura (Diário da República, I SÉRIE-B, n.º 90), bem como por eventuais despachos 
ou diplomas que venham a aperfeiçoar o estabelecido na referida Portaria. 

Artigo 7.º 

1 – A documentação é enviada ao Arquivo Municipal obedecendo às seguintes 
condições: 

a) Em livros encadernados, quando as unidades documentais assim se apresentem na 
sua forma original; 

b) Em livros encadernados, quando as unidades documentais assim o exijam; 

c) Em caixas de arquivo de modelo uniformizado, que poderão ser previamente 
requisitadas e fornecidas pelo Arquivo Municipal; 
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d) No seu suporte original devidamente acomodado e identificado; 

e) Toda a documentação a incorporar no Arquivo, nomeadamente, actas, contratos, 
escrituras, registos, processos e requerimentos, deverá ser acompanhada dos respectivos 
índices, em suporte de papel e/ou electrónico; 

f) Os processos e requerimentos deverão ser devidamente paginados e, caso tenha sido 
retirado algum documento, será intercalada, em sua substituição, uma folha registando a 
paginação do mesmo com a assinatura e o visto dos responsáveis do respectivo serviço; 

g) Os processos de obras e de loteamentos deverão ser apresentados em capas 
uniformes, segundo modelo existente, com indicação do número de processo, data, 
localização e designação da obra, nome do requerente e indicação do volume, caso 
existam vários. 

2 – Caso a documentação enviada não esteja acomodada convenientemente e não 
respeite as condições acima mencionadas, o Arquivo Municipal reserva-se ao direito de 
recusar o seu envio até que sejam cumpridas as condições definidas no ponto anterior. 

3 – O envio da documentação efectua-se de acordo com um calendário proposto pelo 
Arquivo Municipal (Anexo 7). Nenhuma incorporação será realizada nos meses de 
Janeiro, Julho, Agosto e Dezembro. 

4 – A documentação é acompanhada de um Auto de Entrega e de uma Guia de 
Remessa, segundo os anexos n.º 2 e n.º 3, da Portaria 412/2001 de 17 de Abril (Anexos 
1 e 2 das Normas). 

a) O Auto de Entrega (anexo 1) é feito em duplicado e assinado pelo dirigente 
responsável pelo órgão ou serviço remetente da dita documentação e pelo responsável 
do Arquivo Municipal, ficando o original no Arquivo Municipal e o duplicado com o 
serviço remetente. 

b) A Guia de Remessa (anexo 2) é feita em triplicado e assinada pelo dirigente 
responsável pelo órgão ou serviço remetente da dita documentação e pelo responsável 
do Arquivo Municipal, ficando o original no Arquivo Municipal, o duplicado com o 
serviço remetente e o triplicado será usado provisoriamente como instrumento de 
descrição. 
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CAPÍTULO IV 

DA ELIMINAÇÃO 

Artigo 8.º 

1 – Compete ao Arquivo Municipal toda e qualquer eliminação de documentos 
produzidos pelos diferentes serviços municipais, de acordo com a legislação em vigor 
ou, na falta desta, segundo as respectivas instruções. 

2 – A eliminação de documentos que não estejam contemplados na tabela de selecção 
carece de autorização expressa do Instituto dos Arquivos Nacionais/ Torre do Tombo, 
actual Direcção–Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, de acordo com o n.º 5, 
do artigo 6.º da Portaria 412/2001 de 17 de Abril. 

Artigo 9.º 

A eliminação da documentação será feita de modo que seja impossível a sua 
reconstituição. 

Artigo 10.º 

A eliminação dos documentos deve obedecer às seguintes formalidades: 

a) A eliminação de documentos deve ser acompanhada de um Auto de Eliminação 
(anexo 3); 

b) O Auto de Eliminação deve ser assinado pelo dirigente responsável pelo órgão ou 
serviço remetente da dita documentação, pelo Arquivo Municipal e pelo representante 
da Câmara Municipal, constituindo a prova do abate patrimonial; 

c) O Auto de Eliminação deve ser feito em duplicado, ficando o original no Arquivo 
Municipal, sendo o outro exemplar remetido ao Arquivo Distrital de Faro. 
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CAPÍTULO V 

DO TRATAMENTO E INSTRUMENTOS DE PESQUISA E DE DESCRIÇÃO 

Artigo 11.º 

1 – O Arquivo Municipal deve acompanhar o tratamento arquivístico aplicado nos 
diferentes serviços municipais, competindo-lhe ainda intervir no sentido de uma gestão 
documental uniforme ou, pelo menos, devidamente controlada e extensiva a todos esses 
serviços. 

2 – O Arquivo Municipal procederá de forma a manter sempre a documentação 
pertencente e procedente dos diferentes serviços municipais em condições de consulta 
rápida e eficaz, utilizando para o efeito os instrumentos de pesquisa e de descrição 
elaborados na origem e, também, preparando instrumentos considerados adequados ao 
eficaz funcionamento do Arquivo. 

 

CAPÍTULO VI 

DA CONSERVAÇÃO 

Artigo 12.º 

Compete, ao Arquivo Municipal zelar pela boa conservação física das espécies em 
depósito, através das seguintes medidas: 

a) Criação de boas condições ambientais e de segurança; 

b) Identificação e envio para restauro das espécies danificadas; 

c) Promoção da cópia de documentos através das tecnologias mais adequadas tendo em 
vista a preservação e salvaguarda dos originais. 
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CAPÍTULO VII 

DA DIFUSÃO 

Artigo 13.º 

A difusão dos documentos processar-se-á pelos seguintes meios: 

a) Consulta e serviço de leitura; 

b) Empréstimo; 

c) O Arquivo Municipal, por si ou em colaboração com outros serviços, poderá 
promover acções com o fim de proporcionar a mais ampla divulgação do seu património 
documental. 

 

CONSULTA E SERVIÇO DE LEITURA 

Artigo 14.º 

1 – O Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Loulé funciona com o horário 
estabelecido pela Autarquia. 

2 – A admissão à leitura é facultada a todos os nacionais ou estrangeiros maiores de 18 
anos, podendo ser exigida a exibição do bilhete de identidade, passaporte ou de outros 
elementos de identificação julgados necessários no acto de preenchimento da ficha de 
consulta ou da requisição (anexo 6), salvaguardando-se as excepções previstas pelas 
presentes Normas quanto à consulta dos serviços produtores: 

a) A admissão à leitura poderá em casos excepcionais, com autorização do responsável 
do Arquivo Municipal, ser permitida a menores de 18 anos. 

3 – O atendimento e consulta dos documentos são assegurados em instalação própria 
(Sala de Leitura), quer em documentos intermédios, ainda com certo valor primário ou 
administrativo, quer em documentos definitivos, onde prevalece o valor secundário, isto 
é, informativo e histórico, exceptuando-se os empréstimos facilitados aos serviços 
produtores e as requisições da Assembleia Municipal, da Presidência e Vereação, de 
Tribunais e outras entidades a quem seja reconhecido esse direito. 
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4 – O leitor pode requisitar as espécies documentais que necessitar, sendo que, à Sala de 
Leitura, só podem ir três de cada vez, salvo caso excepcionais, devidamente 
fundamentados. 

Artigo 15.º 

1 – Salvo os casos em que estiver estabelecido ou for aconselhável um período de 
incomunicabilidade, poderá ser efectuada a consulta de toda a documentação para fins e 
investigação particular. 

2 – As condições de acessibilidade serão definidas de acordo com as disposições legais 
em vigor. 

Artigo 16.º 

Os documentos raros, antigos ou em risco de deterioração tendem a ser consultados 
através de cópias, de acordo com as tecnologias mais adequadas, e não poderão sair para 
o exterior do edifício do Arquivo Municipal, nem por requisição dos Serviços 
Municipais, de modo a preservar-se a integridade dos originais. As possíveis excepções 
terão que serão analisadas individualmente, tendo que ter obrigatoriamente o parecer 
técnico do responsável do Arquivo Municipal. 

 

OBRIGAÇÕES DOS UTILIZADORES 

Artigo 17.º 

Todo o utilizador que publicar trabalhos em que, mediante autorização prévia, figurem 
informações ou documentos existentes no Arquivo Municipal, deverá fornecer 
gratuitamente duas cópias dos respectivos estudos, destinadas ao Arquivo Municipal e à 
Biblioteca Municipal. 

Artigo 18.º 

1 – É aconselhável a apresentação do cartão de cidadão ou cartão de contribuinte para a 
recepção de documentos no expediente, para fins de registo. 

2 – É expressamente proibido: 
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a) Praticar quaisquer actos que perturbem, em toda a área do Arquivo, o normal 
funcionamento dos serviços e seus funcionários; 

b) Fazer sair das instalações próprias qualquer documento, sem expressa autorização do 
responsável do Arquivo, do Presidente da Câmara ou em quem ele delegar; 

c) Entrar na Sala de Leitura e seus acessos na companhia de malas, capas ou conjuntos 
de documentos que não sejam avulsos; 

d) Decalcar, sublinhar, riscar, escrever ou por qualquer modo danificar os documentos 
consultados de idade intermédia ou definitiva; 

e) Fumar ou fazer lume dentro das instalações do Arquivo Municipal. 

3 – O utilizador que, depois de avisado, não se conformar com as disposições 
enumeradas neste artigo, será convidado a sair das instalações e, em face de gravidade 
do acto praticado, ficará sujeito às sanções previstas pela lei. 

 

EMPRÉSTIMOS 

Entende-se por empréstimo a cedência temporária de documentos de arquivo, seja por 
requisição dos serviços municipais, seja para exposições internas e externas ao espaço 
municipal. 

 

REQUISIÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Artigo 19.º 

1 – Para além dos titulares do Executivo Municipal, qualquer serviço pode solicitar o 
empréstimo da documentação administrativa ao Arquivo Municipal, por meio de 
requisição devidamente assinada pelo dirigente responsável pelo órgão ou serviço 
remetente da dita documentação. 

2 – As requisições dos órgãos ou serviços municipais ao Arquivo devem ser feitas 
obrigatoriamente através de impresso próprio (anexo 5), em triplicado, de modo a 
facilitar o respectivo controlo. A cada petição corresponderá uma requisição. 
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3 – Os processos individuais, a documentação de concursos, os processos de inquérito e 
os documentos que, pela sua natureza, possam suscitar reservas à sua comunicabilidade, 
apenas serão facultados à consulta a pedido do dirigente responsável pelo órgão ou 
serviço produtor da dita documentação ou mediante autorização escrita passada pelo 
Presidente da Câmara, sem prejuízo das restrições impostas por lei. 

Artigo 20.º 

1 – A documentação só poderá permanecer no serviço requisitante para efeitos de 
consulta até ao máximo de trinta dias, renovável por igual período, mediante novo 
pedido escrito, formulado nos termos do artigo 19.º, e anulação da requisição anterior. 

2 – Toda a documentação que for requisitada com fim à sua “reactivação” em processo 
activo não carece de cumprimento do prazo de requisição por trinta dias, renovável por 
igual período, sendo que apenas se fará menção a esta situação na ficha de requisição 
em “Observações”. O mesmo acontece com a documentação que apesar de ter sido 
inicialmente requisitada para efeitos de consulta, se reintegrou em processo activo, 
fazendo-se menção a esta situação em “Observações” na ficha de requisição.      

Artigo 21.º 

No Arquivo Municipal existirá um ficheiro com as assinaturas dos Chefes e 
funcionários autorizados a visar as requisições. 

Artigo 22.º 

Os formulários electrónicos para requisição serão fornecidos pelo Arquivo Municipal 
aos serviços requisitantes, através da tecnologia informática existente no Arquivo 
Municipal. 

Artigo 23.º 

As requisições devem ser preenchidas com clareza e precisão, de modo a identificar–se 
o Responsável que solicitou a requisição, sendo que o requisitante pode ou não coincidir 
com o solicitante. Em suma, deve ser legível o nome do solicitante, seguindo–se uma 
assinatura do requisitante. 

 

 



 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 

Departamento de Intervenção Social, Arquivo e Bibliotecas 

Arquivo Municipal 

 

10 
 

Artigo 24.º 

O serviço requisitante deverá reservar para si uma cópia e fará a entrega do original e de 
outra cópia ao Arquivo Municipal. 

Artigo 25.º 

Enquanto as espécies se encontrarem fora do Arquivo Municipal, as fichas de requisição 
serão guardadas do seguinte modo: 

a) Original: arquivada por ordem cronológica; 

b) Cópia: arquivada na estante, em substituição do documento. 

Artigo 26.º 

Terminado o período de validade da requisição, conforme o artigo 20.º, o Arquivo 
Municipal deverá avisar a entidade requisitante solicitando a devolução imediata da 
documentação ou a renovação da requisição, ao abrigo da alínea 1 do artigo 20.º não 
obstante a aplicação da alínea 2 do artigo 20.º. 

Artigo 27.º 

No acto de devolução, o serviço requisitante deve apresentar a cópia da requisição em 
seu poder, preenchendo apenas a línea da ficha de requisição respeitante à recepção do 
documento. O serviço requisitante deverá conservar esta cópia por 3 anos. 

1 – A devolução da documentação só deve ser confirmada nos documentos de registo, 
depois de conferida a sua integridade e ordem interna. 

2 – Se assim o entender, o funcionário do arquivo que confere os documentos poderá 
exigir a permanência do portador da documentação enquanto decorre a conferência. 

3 – Se for detectada a falta de peças de um processo ou se este vier desorganizado, 
deverá o Arquivo Municipal reenviá-lo à procedência, com uma nota a solicitar a 
regularização da falha. 

4 – O Arquivo Municipal deverá dar baixa da requisição em documento próprio e 
arquivará por cinco anos o respectivo original. 
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EXPOSIÇÕES 

Artigo 28.º 

As espécies existentes no Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Loulé apenas 
podem sair nas seguintes condições: 

1 – Mediante autorização escrita do responsável do Arquivo Municipal ou em quem ele 
delegar, se as espécies se destinam a utilização em espaço físico municipal; 

2 – Mediante autorização escrita do Presidente da Câmara ou em quem ele delegar, se as 
espécies se destinam a utilização em espaço físico não municipal; 

3 – Os documentos saídos do Arquivo Municipal, na situação prevista na alínea 2, 
ficarão obrigatoriamente sujeitos a registo e seguro contra todos os riscos; 

4 – Os documentos a sair do Arquivo Municipal, na situação prevista na alínea 2, 
ficarão prévia e obrigatoriamente sujeitos ao parecer técnico do responsável do Arquivo 
Municipal; 

5 – Os documentos a saírem do Arquivo Municipal, na situação prevista na alínea 2, 
destinados a exposições ficam sujeitos às regras anexas às presentes Normas (anexo 4). 

 

CAPÍTULO VII 

INCORPORAÇÃO DE OUTROS FUNDOS 

Artigo 29.º 

A Câmara Municipal de Loulé, através do Arquivo Municipal, deve, também, intervir 
fora do seu espaço institucional, incorporando por compra, doação ou depósito fundos 
arquivístico de natureza diversa, em qualquer tipo de suporte e que se revelem de 
interesse para o Concelho de Loulé. 
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CAPÍTULO VIII 

PESSOAL – SEUS DEVERES E ATRIBUIÇÕES 

Artigo 30.º 

Ao responsável pelo Arquivo Municipal compete, no âmbito das suas funções, o 
cumprimento global destas Normas, providenciar quanto à segurança dos fundos 
documentais existentes no Arquivo Municipal, dirigir superiormente o trabalho 
desenvolvido pelos seus funcionários, orientar as tarefas de recepção, registo de 
documentação e todo o tratamento arquivístico, promover e controlar a incorporação de 
novos documentos, emitir os seus pareceres sobre a documentação produzida e 
recebida, dar pareceres técnicos sobre os empréstimos, coordenar acções no âmbito da 
conservação, restauro, reprodução e difusão dos documentos, promover realizações 
culturais individuais ou conjuntas e zelar pela dignificação do serviço. 

Artigo 31.º 

Compete aos funcionários do Arquivo Municipal, consoante a sua formação técnico-
profissional e sob orientação do responsável: 

a) Atender, receber, registar e encaminhar os documentos; 

b) Receber, conferir, registar, ordenar, arrumar e conservar a documentação enviada 
pelos diferentes serviços municipais; 

c) Manter devidamente organizados os instrumentos de pesquisa (ficheiros, registos, 
inventários, etc.) necessários à eficiência do serviço; 

d) Elaborar sempre que necessário instrumentos de pesquisa; 

e) Zelar pela conservação da documentação; 

f) Rectificar e/ou substituir as pastas e/ou caixas que servem de suporte ao arrumo da 
documentação; 

g) Respeitar os prazos fixados legalmente quanto à selecção e eliminação da 
documentação enviada para o Arquivo Municipal; 

h) Superintender o serviço de consulta e de leitura; 
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i) Fornecer toda a documentação solicitada pelos diferentes serviços municipais, 
mediante as necessárias autorizações; 

j) Fornecer a documentação para as diversas actividades de comunicação e difusão; 

l) Fornecer, mediante as necessárias autorizações, a reprodução de documentos; 

m) Fornecer à leitura toda a documentação solicitada e que não esteja condicionada para 
tal fim, quer interna quer externamente; 

n) Executar outras tarefas inerentes à actividade arquivística a desenvolver no 
respectivo serviço. 

Artigo 32.º 

Será elaborado, anualmente, um relatório de funcionamento e actividade com os 
seguintes elementos obrigatórios: 

a) Número de espécies existentes e a sua distribuição no quadro de organização 
adoptado; 

b) Resultados numéricos das transferências e das eliminações, bem como das 
incorporações; 

c) Estatística de pedidos, consultas e empréstimos, bem como das reproduções 
efectuadas. 

 

CAPÍTULO IX 

CASOS OMISSOS 

Artigo 33.º 

As dúvidas ou os casos não especialmente previstos nestas Normas serão resolvidos 
pelo Presidente da Câmara ou em quem ele delegar, com parecer técnico do responsável 
do Arquivo Municipal. 
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CAPÍTULO X 

REVISÃO 

Artigo 34.º 

As presentes normas serão revistas sempre que se revele pertinente para um correcto e 
eficiente funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal de Loulé. 
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