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Portaria n.º 11/2014 

 
De 14 de fevereiro 

 
Aprova o Regulamento de Avaliação, Seleção e Eliminação 

de Documentos da Direção Regional do Turismo 
 
A Direção Regional do Turismo, no âmbito das suas 

atribuições e das respetivas competências numa área fulcral 
para a região como é a atividade turística, regista 
compreensivelmente um contínuo crescimento da 
documentação produzida e recebida. 

Em face dessa realidade torna-se necessário aprovar um 
regulamento arquivístico que assegure a adequada 
avaliação, seleção e demais gestão documental, garantindo 
por um lado a preservação e valorização do seu importante 
património arquivístico, mas também por outro, a 
eliminação daquilo que, não tendo qualquer relevância 
histórica, cultural, jurídica ou outro interesse 
procedimental, apenas resulte num constrangimento à 
racional gestão do espaço e recursos reservados a arquivo. 

Neste seguimento, a implementação deste instrumento 
de gestão acarretará vantagens funcionais e operacionais, 
promovendo adequado suporte técnico e administrativo ao 
desempenho da missão da Direção Regional e ao exercício 
de uma gestão documental eficiente e eficaz. 

Foi ouvido o Arquivo Regional da Madeira, órgão de 
gestão dos arquivos da Região Autónoma da Madeira. 

Nestes termos, manda o Governo da Região Autónoma 
da Madeira, pela Secretária Regional da Cultura, Turismo e 
Transportes, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 26/99/M de 27 de agosto, 
conjugado com o disposto no artigo 2.º do anexo I do 
Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2012/M, de 8 de 
março, o seguinte: 

 
1 - É aprovado o Regulamento da Avaliação, 

Seleção e Eliminação de Documentos da Direção 
Regional do Turismo e respetivos serviços, cujo 
texto se publica em anexo à presente portaria e 
da qual faz parte integrante. 

 
2 - A presente portaria entra em vigor no dia 

seguinte ao da sua publicação. 
 
Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes, 

aos 3 de fevereiro de 2014. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E 

TRANSPORTES, Conceição Almeida Estudante 
 
 

Anexo da Portaria n.º 11/2014, de 14 de fevereiro 
 

Regulamento de Avaliação, Seleção e Eliminação de 
Documentos da Direção Regional do Turismo 

 
Artigo 1.º 

Âmbito de Aplicação 
 
O presente Regulamento é aplicável à documentação 

produzida e recebida no âmbito das suas atribuições e 
competências pela Direção Regional do Turismo, adiante 
abreviadamente designada por DRT. 

 
Artigo 2.º 

Sistema de arquivo da DRT 
 
1 - A documentação cuja produção é da 

responsabilidade da DRT está sob a gestão do 
Arquivo Intermédio, adiante abreviadamente 
designado AI, que engloba toda a documentação 

produzida e recebida por todas as unidades 
orgânicas sob a tutela da Secretaria Regional da 
Cultura, Turismo e Transportes, adiante abre- 
viadamente designada por SRT. 

 
2 - O AI é responsável por toda a produção 

documental da SRT, cumprindo regras definidas 
para a organização, utilização e conservação dos 
documentos em fase ativa e/ou de consulta 
frequente. 

 
3 - O AI executa as tarefas que lhe estão cometidas 

no âmbito da recolha, disponibilização da 
informação, seleção, conservação e substituição 
dos suportes, e guarda dos documentos de 
consulta pouco frequente ou rara pelos 
produtores e de conservação permanente, até a 
remessa destes últimos para o Arquivo Regional 
da Madeira, adiante abreviadamente designado 
ARM. 

 
4 - A gestão e coordenação do sistema de arquivo 

cabe ao AI em conformidade com o estipulado 
nos Decretos Legislativos Regionais  
n.ºs 26/99/M, de 27 de agosto e 17/2001/M, de 
29 de junho. 

 
Artigo 3.º 
Avaliação 

 
1 - O processo de avaliação dos documentos do 

arquivo da DRT tem por objetivo a determinação 
do seu valor para efeitos da respetiva 
conservação permanente, parcial ou eliminação, 
findos os respetivos prazos de conservação. 

 
2 - É da responsabilidade conjunta da DRT e do AI 

a atribuição dos prazos de conservação dos 
documentos constantes na tabela de seleção, 
anexa ao presente regulamento. 

 
3 - Os referidos prazos de conservação são contados 

a partir da data final dos processos, dos 
documentos integrados em coleção, dos registos, 
ou da constituição dos dossiês. 

 
4 - Cabe ao Arquivo Regional da Madeira, órgão de 

gestão dos arquivos da Região, adiante 
designado ARM, a determinação do destino final 
dos documentos, sob proposta da DRT. 

 
Artigo 4.º 
Seleção 

 
1 - A seleção dos documentos a conservar perma- 

nentemente em arquivo definitivo deve ser 
efetuada pelo AI, de acordo com as orientações 
estabelecidas na tabela de seleção. 

 
2 - Os documentos aos quais for reconhecido valor 

arquivístico devem ser conservados em arquivo 
no suporte original, exceto nos casos cuja 
substituição seja prévia e expressamente 
autorizada pelo ARM, a quem compete a 
definição dos seus pressupostos técnicos. 

 
Artigo 5.º 

Tabela de seleção 
 

1 - A tabela de seleção consigna e sintetiza as 
disposições relativas à avaliação documental. 

 
2 - A tabela de seleção deve ser submetida a 

revisões sempre que necessário, com vista à sua 
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adequação às alterações da produção 
documental. 

 
3 - Para efeitos do disposto no n.º 2, deve a DRT 

obter parecer favorável do ARM, enquanto 
organismo coordenador da política arquivística 
regional, mediante proposta devidamente funda- 
mentada. 

 
Artigo 6.º 

Acessibilidade e comunicabilidade 
 
O acesso e comunicabilidade do arquivo da DRT atende 

a critérios definidos internamente em conformidade com a 
lei. 

 
Artigo 7.º 

Remessas para arquivo intermédio 
 
1 - Findos os prazos de conservação em fase ativa, a 

documentação com reduzidas taxas de utilização 
deve, de acordo com o estipulado na tabela de 
seleção, ser remetida do arquivo corrente para o 
arquivo intermédio, a que se refere o Decreto 
Legislativo Regional n.º 17/2001/M, de 29 de 
junho. 

 
2 - As remessas dos documentos para o arquivo 

intermédio devem ser efetuadas de acordo com a 
periodicidade que a DRT determinar. 

 
Artigo 8.º 

Remessas para arquivo definitivo 
 
1 - Os documentos cujo valor arquivístico 

justifiquem a sua conservação permanente, de 
acordo com a tabela de seleção, devem ser 
remetidos para o arquivo definitivo após o 
cumprimento dos respetivos prazos de 
conservação. 

 
2 - As remessas não podem pôr em causa a 

integridade dos conjuntos documentais. 
 

Artigo 9.º 
Formalidades das remessas 

 
1 - As remessas a que se referem os artigos 6.º e 7.º 

devem obedecer às seguintes formalidades: 
a) Serem acompanhadas de um auto de 

entrega a título de prova; 
b) O auto de entrega deve ter em anexo uma 

guia de remessa destinada à identificação e 
controlo da documentação remetida, obriga- 
tóriamente rubricada e autenticada pelas 
partes envolvidas no processo; 

c) A guia de remessa é efetuada em triplicado, 
ficando o original no serviço destinatário, 
sendo o duplicado devolvido ao serviço de 
origem; 

d) O triplicado será provisoriamente utilizado 
no arquivo intermédio ou definitivo como 
instrumento de descrição documental, após 
ter sido conferido e complementado com as 
referências topográficas e demais informa- 
ções pertinentes, só podendo ser eliminado 
após a elaboração do respetivo inventário. 

 
2 - Os modelos dos documentos a que se referem as 

alíneas a) e b) do presente artigo são os 
aprovados pela Portaria n.º 182/99, de 26 de 
outubro. 

Artigo 10.º 
Eliminação 

 
1 - A eliminação dos documentos aos quais não seja 

reconhecido valor arquivístico, não se justifi- 
cando a sua conservação permanente, deve ser 
efetuada logo após o cumprimento dos respetivos 
prazos de conservação fixados na tabela de 
seleção. 

 
2 - A eliminação dos documentos que não estejam 

mencionados na respetiva tabela de seleção 
carece de autorização expressa do ARM. 

 
3 - A decisão sobre o processo de eliminação deve 

atender a critérios de confidencialidade e 
racionalidade de meios e custos. 

 
Artigo 11.º 

Formalidades de eliminação 
 
1 - A eliminação dos documentos mencionados no 

artigo 9.º deve obedecer às seguintes forma- 
lidades: 
a) Ser acompanhada de um auto de 

eliminação, que faz prova do abate 
patrimonial; 

b) O auto de eliminação deve ser assinado 
pelo dirigente máximo do serviço em causa, 
bem como pelo responsável do arquivo do 
serviço. 

c) O referido auto será feito em duplicado, 
ficando o original no serviço que procede à 
eliminação, sendo o duplicado remetido 
para o ARM. 

 
2 - O auto de eliminação referido no presente artigo 

obedece a modelo aprovado pela Portaria  
n.º 182/99 de 26 de outubro. 

 
Artigo 12.º 

Substituição do suporte 
 

1 - A substituição do suporte dos documentos 
obedece a critérios que garantam a sua 
preservação, segurança, autenticidade, durabili- 
dade e consulta, de acordo com as normas 
técnicas e recomendações consagradas a nível 
internacional, designadamente pela International 
Standart Organization, abreviadamente 
designada por ISO. 

 
2 - Os documentos de conservação permanente 

devem ser mantidos no seu suporte original, 
exceto nos casos cuja substituição seja prévia e 
expressamente autorizada pelo ARM, a quem 
compete a definição dos seus pressupostos 
técnicos. 

 
Artigo 13.º 

Fiscalização 
 

A fiscalização do cumprimento das normas constantes 
do presente diploma compete ao ARM. 

 
Artigo 14.º 
Vigência 

 
A tabela de seleção de documentos, anexa ao presente 

regulamento, aplica-se à documentação anterior à sua 
vigência desde que enquadrável nas séries documentais ali 
previstas. 
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Anexo da Portaria n.º 11/2014, de 14 de fevereiro 

 
ANEXO DO REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E ELIMINAÇÃO  

DE DOCUMENTOS DA DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO 

 

 

Área funcional 

N.º 

de 

ref. 

Série Documental 

Prazos de 

conservação (em 

anos) 

Destino 

Final 
Observações 

Empreendimentos 

Turísticos 

1 Processos de empreendimentos turísticos 20 C  

2 
Processos de estabelecimentos de 

alojamento local 
20 C 

 

3 Dossier do POT (a) CP (1) 

(a) Em constante 

atualização. 

(1) Conservar versões 

finais e atas de reuniões. 

4 
Dossier da sinalização de classificação 

hoteleira 
10 CP (2) 

(2) Conservar versão em 

vigor. 

Atividades Turísticas 

5 Processos de agências de viagens e turismo 20 CP (3) 
(3) Eliminar processos 

não aprovados. 

6 
Processos de empresas de animação e 

atividades marítimo-turísticas 
20 CP (3) 

 

7 
Processos de Declaração de Interesse 

Turístico 
20 C 

 

8 
Processos de Declaração de Utilidade 

Turística e benefícios fiscais 
20 C 

 

9 
Processos de incentivos à atividade 

turística  
20 C 

 

10 Processos de formação turística 20 C  

11 Dossier da Zona de Jogo da Madeira 20 C  

Inspeção 

12 Informações de ações de inspeção 20 C  

13 Processos de vistoria 20 C  

14 
Processos de concursos publicitários e 

sorteios efetuados por entidades regionais 
5 E 

 

15 
Processos de concursos publicitários e 

sorteios efetuados por entidades nacionais 
5 E 

 

16 Reclamações 5 E (4) 

(4) Informação 

recuperável nas séries 1, 

5 e 6. 

Animação Turística 

17 
Dossiês de eventos oficiais de animação 

turística 
20 C 

 

18 
Dossiês de eventos de animação turística 

comparticipados pela UE 
20 C 
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Anexo da Portaria n.º 11/2014, de 14 de fevereiro (cont.) 
 

Área funcional 

N.º 

de 

ref. 

Série Documental 

Prazos de 

conservação (em 

anos) 

Destino 

Final 
Observações 

 

 

Animação Turística 

19 Autos de fiscalização 20 C  

20 
Registo de empréstimo de material de 

animação 
10 E 

 

21 
Fichas de inscrição em cortejos 

alegóricos 
3 E 

 

22 Boletins de voto 3 E  

 
Observações: 
(a) Em constante atualização. 
 
(1) Conservar versões finais e atas de reuniões. 
(2) Conservar versão em vigor. 
(3) Eliminar processos não aprovados. 
(4) Informação recuperável nas séries 1, 5 e 6. 
(5) Conservar propostas adjudicadas e contestações. 
 

 
Destino Final: 
C - Conservação 
CP - Conservação Parcial 
E - Eliminação 
Abreviaturas e acrónimos: 
POT - Plano de Ordenamento Turístico 
RAM - Região Autónoma da Madeira 
UE - União Europeia 

  

Promoção Turística 

23 
Processos de organização de ações 

promocionais em território nacional 
20 C 

 

24 
Processos de organização de ações 

promocionais no estrangeiro 
20 C 

 

25 
Processos de participação em ações 

promocionais em território nacional 
20 C 

 

26 
Processos de participação em ações 

promocionais no estrangeiro 
20 C 

 

27 
Processos de campanhas promocionais 

em território nacional 
20 C 

 

28 
Processos de campanhas promocionais 

no estrangeiro 
20 C 

 

29 
Processos de criação de material 

promocional 
20 CP (5) 

(5) Conservar 

propostas adjudicadas 

e contestações. 

Relações Públicas 

30 
Processos de organização de congressos, 

seminários e palestras na RAM 
20 C 

 

31 

Processos de apoio à realização de 

congressos, seminários e palestras na 

RAM 

20 C 

 

32 
Processos de organização de viagens 

educacionais turísticas à RAM 
20 C 

 

33 
Processos de instalações e locais de 

apoio turístico 
20 C 

 


