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PORTARIA CREMEB nº 27/2018 

 

 

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, 

de 15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, 

alterado pelo Decreto nº 6.821, de 14 de abril de 2009; 

 

CONSIDERANDO que é de responsabilidade da Administração Pública Federal a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem, conforme preceitua o § 2º do art. 216 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO serem deveres do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação, conforme previsto no art. 

1° da Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 4.073, do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, de 3 de 

janeiro de 2002, que regulamenta a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados; 

 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 14, do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, de 24 de 

outubro de 2001, que dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a 

Administração Pública: Atividades-Meio, a ser adotado como modelo para os arquivos correntes 

dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de 

guarda e a destinação de documentos estabelecidos na Tabela Básica de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Administração Pública. 

 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 5, do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, de 30 de 

setembro de 1996, que dispõe sobre a publicação de editais para a eliminação de documentos 

nos Diários Oficiais da União, dos estados, do Distrito Federal, e dos Municípios; 

 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 40, do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, de 9 de 

dezembro de 2014, que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no 

âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º Criar a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) do Conselho 

Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB). 

 

Art. 2º Cabe à CPAD: 

I. Orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação 

produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos 

documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor; 

 

II. Garantir que qualquer descarte ou alienação de acervos impressos, digitais ou de 

qualquer outro tipo de suporte, seja precedido de avaliação; 

 

III. Estabelecer as diretrizes necessárias à implantação e ao aperfeiçoamento da Política de 

Gestão do Patrimônio Documental do CREMEB, com vista a gestão, preservação e 

acesso aos documentos de arquivo em consonância com as decisões e Resoluções do 

Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ;  

 

IV. Cumprir os normativos do Conselho Nacional de Arquivo - CONARQ referente à gestão 

e eliminação de documentos arquivísticos; 

 

V. Orientar a implantação de instrumentos arquivísticos de gestão documental no 

CREMEB; 

 

VI. Criar e atualizar seu Regimento Interno. 

 

Art. 3º A CPAD será composta por: 

I. Presidente 

 

II. Assessor 

 

III. Membros efetivos 

 

IV. Membros avulsos 

§1º - A Presidência da Comissão será exercida por um membro da Diretoria, designado para 

esta finalidade específica. 

§2º A função de Assessor será exercida pelo Coordenador do CEDOC, em virtude da natureza 

das atividades da Comissão. 

§3º Os membros efetivos e os avulsos serão designados pela presidência do CREMEB, com um 

suplente para cada um. 
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§4º - Os suplentes deverão atuar nos afastamentos, ausências ou impedimentos do efetivo. 

 

Art. 4º Fica revogada a Portaria CREMEB no 36/2008, de 20 de novembro de 2008.  

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Salvador, 27 de novembro de 2018. 

 

 

 

Consa. Teresa Cristina Santos Maltez 

Presidente 

 

 


