P-ADM-0006 - CREDENCIAMENTO E ACESSO DE VEÍCULOS LEVES E BICICLETAS
1 – OBJETIVO
O objetivo desse procedimento é estabelecer o processo para liberação de acesso e credenciamento de
veículos leves às dependências da CMPC Celulose Riograndense.

2 - APLICAÇÃO
Este processo é aplicável à CMPC Celulose Riograndense.

3 – DOCUMENTOS DE REFERENCIA


CTB – Código de transito brasileiro



Formulário de justificativa



Formulário vistoria veículos leves



Formulário vistoria bicicletas

4 - DEFINIÇÕES


Veículos Leves: São aqueles considerados como carros de passeio, de carga ou utilitários e de
passageiros, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não
exceda a oito lugares, excluído o do motorista.



Bicicletas: É um veículo composto de um quadro (conjunto de tubos metálicos), assentado sobre
duas rodas iguais alinhadas uma atrás da outra e com raios metálicos, das quais a da frente é
comandada por um guidom e funciona como diretriz, e a de trás, ligada a um sistema de pedais
acionados pelo bicicletista.



Credenciamento: Conjunto de atividades realizadas pela empresa Meta para verificação, através da
análise de documentos e da vistoria física, da capacidade técnica para a execução serviços.



Estacionamento interno: Estacionamento dentro da área administrativa da empresa, necessitando
acesso pela portaria administrativa.



Estacionamento privativo: Estacionamento restrito a um público definido dentro do estacionamento
externo, sem necessidade de passar pela portaria administrativa.



Estacionamento externo: Estacionamento dentro da área da empresa, mas fora dos limites
administrativos, sem necessidade de passar pela portaria administrativa.



Quadro executivo: é o grupo formado por coordenador, consultor, especialista e pesquisador.



Acesso privado: É a estrada de acesso de veículos pesados exclusiva para o recebimento de madeira
e insumos e a saída de resíduos.



Estacionamento rotativo: Estacionamento existente na frente da Portaria Administrativa e ao lado do
caixa 24h, com tempo de permanência de, no máximo, 15 minutos.

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS
O acesso de veículos leves nas dependências da CMPC Celulose Riograndense é permitido nas seguintes
situações:


Veículos de diretores e gerentes;



Veículos do quadro executivo;



Veículos de prestadores de serviço credenciados;



Veículos da frota (ADM, Industrial e Florestal);
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Veículos de autoridades, órgãos de fiscalização e demais pessoas autorizados quando em visita
a empresa.



Veículos particulares de empregados e/ou fornecedores credenciados.

Para o acesso os veículos devem estar identificados com o “selo de autorização de acesso” e ser
conduzido por um empregado ou prestador de serviço que obrigatoriamente deve apresentar o crachá
para a liberação da sua entrada.
Autoridades e órgão de fiscalização não necessitam do crachá de visitante para acesso.
5.1 – ESTACIONAMENTO
A empresa possui três categorias de estacionamento: um interno, um privativo e outro externo, conforme
descrito abaixo:


Estacionamento Interno: está localizado na área administrativa ao lado do prédio Anexo do
Painel de Controle Central, na extensão da cerca que divide os estacionamentos (interno e
externo); ao lado do prédio do projeto, em frente ao prédio do vestiário e próximo ao Galpão
Crioulo. Para acessar este estacionamento é obrigatória a entrada pela portaria administrativa. O
veículo deve estar identificado com o selo e o condutor deve apresentar o crachá de identificação
para o acesso. Este estacionamento deve ser utilizado por aqueles que tem autorização para
acessar a área administrativa de veículo.



Estacionamento privativo: local reservado para utilização do quadro executivo, devido a
necessidade de agilidade decorrentes do cargo. Fica localizado no estacionamento externo, perto
da portaria administrativa (próximo ao antigo prédio da Poyry, onde hoje estão as salas de
treinamento). Este estacionamento é restrito aos veículos autorizados.



Estacionamento Externo: local em que o acesso é feito sem a necessidade de passar pela
portaria. Fica localizado nas dependências da empresa, porém fora da área administrativa ou de
produção. Este estacionamento é para uso de empregados, prestadores de serviços e visitantes.

Não é permitido circular e nem estacionar veículos particulares na área industrial.

6 - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Os veículos autorizados serão identificados por um selo que deve ser fixado no para-brisa em local visível.
Cada categoria de acesso será identificada pela cor do selo, sendo:


Selo Cinza: Veículos de diretores e gerentes = acesso ao estacionamento interno;



Selo Branco: Veículos do quadro executivo = acesso ao estacionamento privativo;



Selo Azul: Veículos de prestadores de serviço = acesso ao estacionamento interno;



Selo Verde: Veículos da frota (ADM, Industrial e Florestal) = acesso ao estacionamento interno;



Selo Amarelo: Veículos particulares de empregados e/ou fornecedores = acesso ao
estacionamento interno;



Selo Vermelho: Veículos particulares de empregados e/ou fornecedores com autorização para
circular no Acesso Privado = somente ao acesso privado;



Guarda Chuva: Veículos de autoridades, órgãos de fiscalização e visitantes autorizados quando
em visita a empresa = acesso ao estacionamento interno.

Veículos particulares, mesmo com selo de acesso, não podem circular na área industrial.
6.1 – VEÍCULOS AUTORIZADOS
Os veículos particulares dos Diretores e Gerentes são autorizados a acessar a área administrativa,
devendo ter o selo de acesso fixado no para-brisa em lugar visível. Esses veículos não podem circular na
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área industrial e devem estacionar somente nos locais permitidos, além de respeitarem as regras internas
de circulação.
A solicitação de acesso deve ser feita diretamente à Segurança Patrimonial para registro do veículo e
retirada do selo. O mesmo serve os veículos da frota da empresa e do Quadro Executivo para acesso ao
estacionamento privativo.
6.2 – VEÍCULOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
O credenciamento de veículos leves de Prestadores de serviços será feito pela empresa Meta. Para tanto,
o prestador deve ingressar no sistema LECOM com a documentação do veículo e do motorista.
A empresa Meta tem o prazo de 02 dias úteis para análise da documentação.
6.2.1 - Requisitos
Os motivos para a possível liberação de acesso de um veículo de prestador de serviço são:
1. O veículo deve ser para transporte de material e/ou ferramentas.
2. Prestação de serviço em diferentes frentes de trabalho, e necessita transportar material e/ou
ferramentas entre estas frentes.
3. A atuação do prestador de serviço ocorre em todo o “site”, o que exige percorrer grandes distancias
no interior da fábrica.
4. Deslocamento de colaboradores com necessidades especiais.
5. O veículo é utilizado para atividades frequentes fora do “site”, previamente autorizados pelo Gestor
Técnico do contrato, como busca de material no escritório do prestador de serviço, transporte de
equipamentos para manutenção, etc.
Para a liberação de mais de um veículo por prestador de serviço o Gestor Técnico deve justificar por escrito
esta necessidade, descrevendo os motivos que sustentem essa liberação. A solicitação será avaliada pelo
gerente da área juntamente com a sua Diretoria.
6.2.2 - Documentação
Os documentos necessários para cadastro do veículo e do motorista são:


Cópia digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com o seguro DPVAT
recolhido e vigente. O veículo não poderá ter mais de 10 anos de fabricação.



Cópia digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do principal condutor conforme a categoria
do veículo. O condutor dever ser um profissional cadastrado com crachá ativo.



Formulário de Justificativa:



o

Deverá estar devidamente preenchido pela empresa solicitante, descrevendo o motivo da
necessidade de autorização de ingresso do veículo.

o

Autorizado através da assinatura e identificação do Diretor ou Gerente da área.

Quando o veículo não for de propriedade da empresa solicitante, deve ser apresentado o contrato
de locação em nome da empresa solicitante.

O Veículo deve estar identificado com o logotipo da empresa solicitante em local e tamanho de fácil
visualização.
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6.2.1.1 – Formulário de Justificativa
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6.2.3 - Análise Dos Documentos
A análise da documentação será realizada no prazo máximo de 48h, sendo a empresa solicitante notificada
por e-mail e pelo portal sobre o status dos documentos entregues.
A empresa Meta fará a analise da justificativa, para verificar a aderência com os requisitos e passará para
a validação da área de RH-Serviços Administrativos, que em casos de dúvidas acionará a diretoria da área
solicitante.
Caso a documentação e a justificativa estejam conformes, a empresa deverá entrar em contato com a
área de Triagem da CMPC para o agendamento da vistoria.
Havendo qualquer irregularidade, a empresa será informada e terá de regularizar os itens pendentes.
6.2.4 – Vistoria
A vistoria do veículo será realizada pela equipe da Triagem e deve ser agendada pelo e-mail
rh_balanca@cmpcrs.com.br ou pelo ramal 7799. O veículo deverá ser conduzido para a vistoria pelo
motorista cadastrado como principal condutor.
Nesta vistoria serão verificados os seguintes itens:


Logotipo da empresa em local e tamanho de fácil visualização.



Funcionamento dos seguintes itens:



 Buzina
 Esguicho de água para o limpador para-brisa
 Farol
 Freio de estacionamento
 Lanternas de setas
 Luz de freio e brake light
 Luz de marcha ré
 Maçaneta das portas
 Luz da placa
 Pisca alerta
 Trinco nas portas
Condições de uso dos seguintes itens:







Cinto de segurança (retrátil com 03 pontos de fixação)
Equipamentos de emergência: triangulo, macaco e estepe
Espelho retrovisor interno e externo
Para-choques dianteiro e traseiro
Lacre da placa inviolado
Pneus com sulcos (3mm de profundidade)

O selo só será entregue se todos os itens estiverem de acordo.
É obrigatório que o motorista apresente o seu crachá da Celulose Riograndense para o recebimento do
selo de acesso.
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6.2.4.1 – Formulário de Vistoria Veículo Leve
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6.2.5 - Validade do Selo
Os selos terão o prazo de validade indicado no formulário, esse período/data não pode ser maior que a
data de vencimento do Pedido de Compra.
A CMPC Celulose Riograndense, a qualquer momento, de acordo com a necessidade, poderá
cancelar/suspender a validade do selo, impedindo dessa forma o ingresso do veiculo nas dependências
da fábrica.
Após o vencimento do selo, o veículo deverá passar por um novo credenciamento, iniciando um novo
processo, com a apresentação de toda a documentação.
Em caso de substituição de veículo, por qualquer motivo, deve ser encaminhada toda a documentação do
novo veículo juntamente com o selo do veículo anterior para liberação.
6.2.6 – Fiscalização
Após a liberação do selo o veículo poderá ser fiscalizado de forma aleatória para averiguar se as condições
do veículo na situação atual condizem com as da vistoria realizada na data da sua liberação.
Para esta fiscalização será solicitado o comparecimento do veículo, conduzido pelo principal motorista
cadastrado, na área da Triagem para uma nova vistoria.
6.2.7 – Suspensão da autorização
O descumprimento de qualquer procedimento interno de circulação, como estacionar em local não
permitido, trafegar fora dos limites de velocidade permitidos, não parar para os pedestres, não comparecer
para vistoria de fiscalização, etc., poderá acarretará na suspensão do selo de autorização para acessar a
fábrica.
6.3 – VEÍCULOS PARTICULARES
Veículos particulares, que não sejam de diretores e gerentes, podem ter o acesso liberado para estacionar
na área administrativa em ocasiões pontuais, de caráter excepcional, por um período limitado. Esta
liberação é feita pela Diretoria de Recursos Humanos juntamente com a Diretoria do solicitante.
As solicitações de acesso podem ser encaminhadas por qualquer empregado para o e-mail
rhsad@cmpcrs.com.br, informando o motivo da necessidade de acessar a área administrativa com o
veículo particular e o tempo desta liberação.
Após análise do RH-Serviços Administrativos, a solicitação será encaminhada para as respectivas
diretorias e após a avaliação o solicitante será informado da decisão por e-mail.
Quando a solicitação for por motivos de saúde, o médico do trabalho será consultado para validar a
necessidade de acesso com veículo.
A decisão sendo positiva, o solicitante deve retirar o selo de acesso, para o período autorizado, na sala da
Prosegur em horário administrativo.
6.4 – VEÍCULOS DE VISITANTES
Para acesso de veículos de visitantes à área administrativa a Portaria Administrativa deve ser informada
com no mínimo 02 horas de antecedência.
Esta solicitação pode ser feita por qualquer empregado do Quadro Executivo ou Assistente Executivas da
Celulose Riograndense para visitas na área administrativa.
Se o visitante necessita ir à área industrial a autorização do acesso com veículo deverá ser feita por um
Diretor ou Gerente da área industrial.
Para a solicitação é necessário informar:



Nome do visitante
Documento de identificação (RG ou CPF)
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Marca e modelo do veículo
Placa do veículo
Data e horário da visita
Tempo estimado de permanência
Local a ser visitado

A solicitação de acesso com as informações deve ser enviada para o e-mail Portaria_Adm
(taxiguaiba@cmpcrs.com.br).
Ao chegar, o visitante deve deixar o veículo no estacionamento rotativo, dirigir-se a recepção, juntamente
com os outros ocupantes se houver, onde deverá se registrar para retirar o crachá de identificação e a
liberação do veículo.
A responsabilidade por fazer com que o visitante cumpra as regras internas de circulação é do visitado.
Autoridades e órgão de fiscalização não necessitam dessa autorização antecipada para acesso com
veículo.
6.5 – ACESSO PARA CARGA E DESCARGA
O acesso de veículos para carga e descarga nas áreas administrativas pode ser autorizado pelo gestor do
serviço.
O acesso para carga e descarga na área industrial somente com autorização dos diretores ou gerentes
industriais.
Para este acesso a Portaria Administrativa deve ser informada com no mínimo 01 hora de antecedência,
com as seguintes informações:






Nome do condutor
Documento de identificação (RG ou CPF)
Marca e modelo do veículo
Placa do veículo
Data e horário previsto

A solicitação de acesso com as informações deve ser enviada para o e-mail Portaria_Adm
(taxiguaiba@cmpcrs.com.br).
O veículo permanecerá na área somente o tempo necessário para carga/descarga. Após deverá ser
retirado e utilizar o estacionamento externo.
Importante observar as seguintes regras durante a carga e descarga:





Manter o pisca-alerta ligado durante todo o período.
Tempo médio de 15 minutos.
Não deixar o veículo em local onde haja obstrução de equipamentos, máquinas ou circulação de
outros veículos.
Não deixar o veículo onde haja grande circulação de pessoas.

Ao chegar, o condutor deve deixar o veículo no estacionamento rotativo, dirigir-se a recepção, juntamente
com os outros ocupantes se houver, onde deverá fazer o registro para retirar o crachá de identificação e
obter a liberação do veículo.
A responsabilidade por fazer com que o visitante cumpra as regras internas de circulação é do gestor que
liberou o acesso.
6.6 – VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO
Os órgãos de fiscalização podem acessar a fábrica com veículo sem necessidade de aviso prévio e sem
a emissão do crachá de visitante.
Assim que chegarem, o gestor da área que trata o assunto decorrente da fiscalização deve ser avisado e
a liberação do acesso deve ser agilizada.
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6.7 – BICICLETAS
As bicicletas utilizadas como meio de transporte receberão o mesmo tratamento dado aos veículos leves,
ou seja, bicicletas particulares deverão ser “estacionadas” no bicicletário localizado no estacionamento
externo, onde ficam os veículos particulares.
As bicicletas utilizadas para o trabalho deverão seguir o padrão determinado e serem cadastradas para
acessarem a fábrica e não deverão sair da fábrica sem previa autorização por escrito enviada pelo gerente
da área para o e-mail rhsad@cmpcrs.com.br.
6.7.1 – Padrão de Bicicleta
As bicicletas de trabalho deverão ter os seguintes itens:
a) Itens de conservação:
 Pneus: em bom estado, que sejam visíveis os desenhos. Câmara com pressão suficiente
não excessiva.
 Selim: bem preso no quadro e sem cortes, rasgos ou desgaste.
 Punhos: bem fixados no guidom e em bom estado.
 Freio: bem ajustado e com borrachas em bom estado.
 Raios: completos e bem esticados
 Rodas: bem centradas.
 Pedais: completos, engraxados para que girem bem e com refletor (olho de gato).
 Rolamentos: engraxados e ajustados.
 Correia (corrente): não muito esticada, engraxada e sem ruídos.
 Pintura: em bom estado.
 Estrutura (quadro, garfo, etc.): em bom estado, sem avarias.
b) Itens de segurança obrigatórios:
 Espelho retrovisor ao lado esquerdo acoplado no guidom.
 Sinalização noturna na dianteira, nas cores branca ou amarela.
 Sinalização noturna na traseira na cor vermelha.
 Sinalização nas laterais e nos pedais de qualquer cor.
 Campainha acoplada ao guidom, perto da mão e com timbre forte.
c) Plano de manutenção:
 Período das revisões.
 Itens verificados em cada revisão.
É obrigatório o uso de capacete para a condução de bicicletas.
6.7.2 – Cadastro de Bicicleta
O cadastro deverá ser feito da seguinte forma:





Enviar e-mail para patrimonial@cmpcrs.com.br com a solicitação do cadastro de bicicletas para o
trabalho, informando:
a) Nome da empresa ou área (se for bicicleta da CMPC)
b) Responsável pela bicicleta
c) Matrícula do responsável
d) Ramal e celular do responsável
e) Marca, modelo e cor da bicicleta
f) Local do logo de identificação
g) Atividade que será realizada com o uso da bicicleta
h) Justificativa da solicitação
i) Plano de manutenção da bicicleta
Após avaliação dos dados, a Segurança Patrimonial fará o cadastro e entregará um selo numerado
para o responsável. Este selo deverá ser fixado em local visível.
A bicicleta passará por uma vistoria onde será avaliado se está cumprindo o padrão definido.
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6.7.2.1 – Formulário de Vistoria de Bicicletas
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6.8 – MOTOCICLETAS
Não é permitido o acesso de motocicletas na área administrativa e industrial.
As motocicletas devem ficar estacionadas na área destinada a elas no estacionamento externo.
6.9 – ACESSO DE CONDUTORES E PASSAGEIROS
Para acesso a fábrica, mesmo nos veículos autorizados, é obrigatória a apresentação do crachá de
identificação. Este regra aplica-se a todos os ocupantes do veículo que acessarem a fábrica.
6.10 – CAPACITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS E BICICLETAS
As empresas são responsáveis pelo cumprimento e comportamento dos seus empregados autorizados a
conduzir veículos e bicicletas, cientes que todo e qualquer descumprimento das regras de circulação
interna ou procedimentos de segurança pode acarretar a perda da autorização de acesso.
Assim as empresas devem:
a) Manter uma lista atualizada das pessoas autorizadas a conduzir veículos e bicicletas, tendo que
apresentar para a CMPC Celulose Riograndense esta lista sempre que solicitada.
b) Realizar um treinamento formal de “direção defensiva” para os condutores de veículos e “regras
de segurança para ciclista” para os condutores de bicicleta. As evidencias destes treinamentos,
como lista de presença e conteúdo do treinamento deve ser enviada para a segurança patrimonial
da Celulose Riograndense sempre que um novo empregado for treinado.
c) Incluir no treinamento de “regras de segurança para ciclista” o seguinte conteúdo:
 Circulação - locais não permitidos: pátio de madeiras, áreas internas das plantas, rua
destinada ao trânsito de madeira, calçada da portaria administrativa até a portaria
industrial, armazém de celulose, porto de madeiras.
 Uso de celular: não é permitido falar e digitar enquanto estiver andando de bicicleta.
 Obrigatório uso do capacete.
 Manutenção e conservação da bicicleta.
 Locais permitidos para estacionamento.

7 - DIRECIONADORES
São direcionadores deste documento:


Garantir o acesso somente de veículos autorizados e necessários;



Garantir que a circulação de veículos não interfira ou ofereça risco para o patrimônio, para as
pessoas e para a produção.



Manter o menor número possível de veículos circulando internamente.

8 – RESPONSABILIDADE
Os veículos e bicicletas estacionados tanto no estacionamento interno como no privativo e externo não
estão cobertos por qualquer tipo de seguro e a CMPC não se responsabiliza por quaisquer sinistros ou
ocorrências que eventualmente possam ocorrer nestes espaços.
8.1 – MOTORISTA/CONDUTOR
O motorista é responsável por:


Cumprir a legislação de transito e os procedimentos internos de circulação;



Obedecer as regras internas de circulação, como: respeitar a travessia de pedestres, os locais de
estacionamento e os limites de velocidade internos;



Manter o veículo/bicicleta sempre em bom estado de funcionamento;
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Responsabilizar-se pela guarda e conservação do veículo/bicicleta e dos pertences que estiverem
em seu interior;



Levar o veículo/bicicleta para a vistoria de fiscalização sempre que solicitado.

8.2 – PRESTADOR DE SERVIÇO
O prestador de serviço é responsável por:


Cumprir e fazer cumprir os procedimentos internos de circulação;



Realizar os treinamentos para os condutores de veículos e bicicletas;



Manter o veículo/bicicleta sempre em bom estado de funcionamento;



Liberar o veículo/bicicleta para a vistoria de fiscalização sempre que solicitado;



Corrigir imediatamente os desvios pessoais e fazer planos de ação para evitar a reincidência
destes desvios;



Providenciar a correção imediata dos itens não aprovados na vistoria.

8.3 – GESTOR TÉCNICO
O Gestor Técnico é responsável por:


Garantir a efetiva aplicação deste procedimento;



Validar a justificativa da necessidade da liberação de acesso do veículo/bicicleta;



Garantir que o prestador de serviço tomará todas as medidas necessárias para a correção dos
desvios pessoais e não aprovados na vistoria;



Orientar o prestador de serviço sobre os procedimentos internos de circulação.

8.4 – META
A META é responsável por:


Credenciar e dar acesso aos veículos leves;



Analisar os documentos recebidos do Prestador de Serviços;



Informar a triagem dos veículos autorizados para vistoria;



Orientar os prestadores de serviços quanto às regras, o entendimento e a efetiva aplicação deste
procedimento;



Fazer a manutenção no cadastro de veículos, quando solicitado;



Suspender o acesso do veículo quando solicitado pela diretoria da Celulose Riograndense e
solicitar a Prosegur para retirar o selo de acesso;



Manter os arquivos dos prestadores de serviços organizados para fácil localização de documentos,
principalmente para auditorias.

8.5 - TRIAGEM
A área de Triagem é responsável por:


Vistoriar os veículos liberados pela Meta;



Entregar o selo de acesso para os veículos autorizados;



Orientar os prestadores de serviços quanto às regras, o entendimento e a efetiva aplicação deste
procedimento;



Fazer a manutenção no cadastro de veículos, quando solicitado;
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Manter os arquivos dos prestadores de serviços organizados para fácil localização de documentos,
principalmente para auditorias.

8.6 – SEGURANÇA PATRIMONIAL
A Segurança patrimonial é responsável por:


Controlar a entrada e saída de veículos e pessoas na fábrica;



Garantir que somente veículos autorizados acessem a empresa;



Entregar o selo para os veículos particulares que forem autorizados;



Entregar o selo provisório para os veículos de visitantes autorizados;



Cadastrar e vistoriar as bicicletas de trabalho;



Indicar veículos já autorizados para a vistoria de fiscalização;



Recolher o selo dos veículos com autorização suspensa;



Monitorar e controlar para que as regras e procedimentos internos de circulação sejam cumpridos;



Cumprir e fazer cumprir este procedimento.

8.7 – RH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RHSAD
O RHSAD é responsável por:


Fazer a gestão dos serviços da META e da Segurança Patrimonial;



Intermediar a resolução de quaisquer problemas ou dificuldades;



Garantir o cumprimento deste documento pelas partes envolvidas;



Auditar a prestação de serviço da META e da Segurança Patrimonial, bem como o cumprimento
das regras e procedimentos internos.
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9 - MATRIZ DE REGISTROS
Indicar na Matriz os registros gerados pela atividade e sua forma de arquivamento. A Matriz abaixo pode
ser replicada quantas vezes forem necessárias.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
(Título)

ARMAZENAMENTO
(papel, eletrônico, vídeo, foto,etc)

PROTEÇÃO
(acesso público; acesso restrito)

DOCUMENTOS
POSTADOS NO
LECOM

FORMULÁRIO
DE VISTORIA
VEÍCULO LEVE

FORMULÁRIO
DE VISTORIA DE
BICICLETAS

ELETRÔNICO

PAPEL

PAPEL

RESTRITO

RESTRITO

RESTRITO

LECOM

TRIAGEM

PROSEGUR

CRONOLÓGICO

CRONOLÓGICO

CRONOLÓGICO

INDETERMINADO

06 MESES

06 MESES

SEM DESCARTE

APÓS 05 ANOS

APÓS 05 ANOS

LOCAL ARQUIVO
RECUPERAÇÃO

(nome, software, sala,
etc)

INDEXADOR
(cronológico,
alfabético)

TEMPO DE RETENÇÃO
(na área)

DESCARTE*
(disposição após tempo de retenção na área)*

*NOTA 1: Quando o documento for enviado para o Arquivo Central, deve ser indicado nesta Matriz seu tempo de
permanência no mesmo.
*NOTA 2: Manter por um período de 05 anos todos os registros pertinentes a CERFLOR e FSC.
Observações:
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