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CIRCULAR Nº 2/DRAPL/2002 

  

ASSUNTO: Arquivos Intermédios / Gestão de Documentos na Posse dos Serviços dos Órgãos de 

Governo da Região Autónoma da Madeira. 

 

Para conhecimento:  

- de todos os departamentos sob a tutela ou jurisdição do 

Governo Regional, incluindo Institutos Públicos e Fundos 

Públicos Personalizados. 

 

A Direcção Regional da Administração Pública e Local, obtida a concordância superior por 

despacho de 25 de Junho de 2002, divulga o seguinte: 

 

Na sequência do Decreto Legislativo Regional nº 26/99/M, de 27 de Agosto, o qual 

regulamentou a gestão de documentos na posse dos serviços dos órgãos de governo da Região 

Autónoma da Madeira, foi aprovado o regime de criação dos arquivos intermédios, através do Decreto 

Legislativo Regional nº 17/2001/M, de 29 de Junho.  Com esta medida legislativa, pretendeu-se dar 

mais um passo no sentido de dotar a administração regional autónoma dos mecanismos próprios para 

uma eficaz gestão dos seus arquivos. Urge, no entanto, chamar a atenção dos serviços para a existência 

deste regime, bem como dar indicações sobre a sua implementação prática. Este é o escopo da presente 

circular. Nesta medida: 

 

1. A aplicação do Decreto Legislativo Regional nº 17/2001/M, de 29 de Junho, deve conjugar-se 

com a existência, nos diversos serviços, da tabela de selecção de documentos a que se refere o Decreto 

Legislativo Regional nº 26/99/M, já citado. 

 

2. Na dita tabela de selecção de documentos são estabelecidos os prazos de conservação 

administrativa dos documentos em fase activa e em fase semiactiva – ver al. b) do nº 1 do artigo 5º, do 

mencionado Decreto Legislativo Regional nº 26/99/M. Assim, os documentos com reduzida 

utilização, que se encontram na fase de conservação semiactiva, deverão ser remetidos para o 
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arquivo intermédio, permitindo descongestionar os arquivos correntes, onde permanecem os 

documentos mais utilizados que se encontram na fase activa de conservação. 

 

3. A criação dos arquivos intermédios – que deverão, preferencialmente, ser centralizados no 

departamento governamental com competência nos serviços em causa – obedece ao Decreto 

Legislativo Regional nº 17/2001/M, supra citado, constituindo, portanto, uma unidade orgânica 

dependente, regra geral, do membro do Governo Regional respectivo.  

 

4. Os responsáveis pelos arquivos intermédios deverão satisfazer os requisitos mencionados no 

artigo 4º do Decreto Legislativo Regional nº 17/2001/M, e possuir as competências mencionadas no 

artigo 3º do mesmo diploma legal. 

 

5. Na falta de pessoal com as habilitações referidas no artigo 4º, do diploma referido no número 

anterior, devidamente fundamentada, poderá um chefe de divisão ou um director de serviços ser o 

responsável pelo arquivo intermédio, o qual, preferencialmente, deverá possuir experiência na área de 

arquivo. Nestes casos, os serviços respectivos deverão providenciar, no sentido do responsável pelo 

arquivo intermédio vir a adquirir a habilitação prevista no nº 1 do artigo 4º, do Decreto Legislativo 

Regional nº 17/2001/M.  

 

Direcção Regional da Administração Pública e Local, 26 de Junho de 2002. 
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