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7.2  Consulta externa de documentos -  formalidades 
 

a) É permitida a todos os cidadãos, nacionais e estrangeiros, maiores de 18 

anos; 

 

b) Será obrigatoriamente antecedida pelo preenchimento de requisição de 

consulta (Form_065) e da apresentação dos respetivos documentos de 

identificação pessoal; 

 

c) Em casos excecionais e com autorização do responsável pela área de 

expediente e arquivo, poderá ser permitida a admissão à leitura de menores de 

18 anos.  

 

A consulta obedece às seguintes condições de utilização: 

 
a) A consulta pública de documentos originais ou reproduzidos, só poderá 

efetuar- se na área de expediente e arquivo; 

b) A documentação consultada será devolvida ao funcionário de serviço, que a 

conferirá; 

c) Apenas são permitidos como instrumentos de escrita, lápis, lapiseiras de 

mina ou computadores pessoais. 

 

 

 

7.3 Empréstimo de documentos a entidades externas 

 

1. O empréstimo de documentos a entidades externas deve respeitar as seguintes 

condições: 

  

a) Mediante pedido por escrito dirigido ao Presidente da RTA, com data da sua 

apresentação e identificação do serviço requisitante; 

 

b) Mediante autorização do responsável pela área de expediente e arquivo, se as 

espécies a sair se destinam a utilização em espaço físico dos serviços; 
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c) Mediante autorização escrita do Presidente da RTA, ou em quem ele delegar, 

se as espécies se destinam a utilização em espaço que não seja considerado dos 

serviços. 

2.   Os documentos saídos da instituição, na situação prevista na alínea c), ficarão prévia 

e obrigatoriamente sujeitos às seguintes    condições: 

 
a) Parecer do técnico superior de arquivo; 

b) Registo e seguro contra todos os riscos se o seu valor o justificar, durante o 

período de tempo em que estiverem fora;  

c) Os encargos com a embalagem e transporte ficarão a cargo do requerente. 

 
3.  Os documentos saídos para fins de exposição, fora do espaço físico da instituição, 

deverão ainda respeitar o seguinte: 

 
a) Todo o documento cujo empréstimo tenha sido autorizado deverá ser 

reproduzido de acordo com as tecnologias disponíveis para esse fim, antes da 

sua entrega. Os encargos decorrentes da sua execução são da responsabilidade 

da entidade organizadora da exposição, bem como o seguro previsto na alínea 

b) do ponto anterior. 

 

 
7.4 Devolução de documentos 

 
A devolução da documentação deve obedecer às seguintes formalidades: 

 
a) Os serviços requisitantes devem garantir a devolução da documentação na 

área de expediente e arquivo; 

 

b) No ato da devolução, o serviço requisitante deve apresentar o duplicado da 

requisição com data da respetiva devolução e assinatura do funcionário que a 

recebeu. 
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c) Se assim o entender, o funcionário que recebe a documentação pode solicitar 

a permanência do funcionário que a devolve, enquanto executa esta tarefa; 

 

 
d) Caso seja detetada a falta de elementos de um processo, ou este vier 

desorganizado, o serviço, poderá devolvê-lo à precedência com uma nota a 

solicitar a sua reorganização; 

 
e) A área de expediente e arquivo dará baixa da Consulta Interna de 

documentos do Arquivo Geral” (FORM_048) 

 
 

Conservação física da documentação: 

 
a) A conservação física dos documentos após a entrega ao serviço requisitante, é 

da responsabilidade do mesmo; 

 
b) Caso se verifiquem danos nos documentos, será responsabilizado o serviço que 

os tenha requisitado em ultimo lugar, e exigida a regularização da situação. 


