
 

 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 
    Projeto: Arquivo Público Mineiro: patrimônio protegido 

Proponente: Associação Cultural do Arquivo Público Mineiro 

Local:  Belo Horizonte  

Responsável Técnico: Renata Fonseca 
 
 

No dia 24 de outubro a equipe do Semente, representada por Renata Fonseca e Paula 

Grandi, realizaram uma visita de vistoria ao Projeto Arquivo Público Mineiro: patrimônio protegido, 

para verificar as ações que estão sendo realizadas pela: Associação Cultural do Arquivo Público 

Mineiro com sede em Belo Horizonte – MG.  

 



 

 

 

Para a realização da visita, inicialmente foi analisado o plano de monitoramento, junto 

ao cronograma com os meses de execução de cada objetivo/atividade. 

O Arquivo Público foi criado em Ouro Preto e tinha como atribuições receber, conservar 

e classificar os documentos referentes ao direito público, à legislação, à administração, à história 

e geografia e às manifestações do movimento científico, literário e artístico do Estado.  Em 1901, 

o APM foi anexado à Secretaria do Interior e transferido de Ouro Preto para Cidade de Minas, 

atual Belo Horizonte.  

 



 

 

 

A equipe Semente verificou as atividades que estão sendo executadas pelo projeto para 

melhoria na infraestrutura e segurança do local, através da instalação de equipamentos e 

reparação de danos, afim de otimizar as atividades que são realizadas para a digitalização do 

acervo e disponibilização de forma virtual, com objetivo de trazer maior segurança aos 

documentos arquivados no acerto do APM.  

  Foi apresentado pela associação os equipamentos de segurança que foram adquiridos 

e instalados pelo projeto como, câmeras de segurança, webcam, monitor e scanner para captura 

de imagem e cadastro de usuários, implantação de molas em portas que dão acesso a área de 

depósito e guarda, fechamento de janelas para evitar a entrada de insetos e assim, não 

comprometer os arquivos, manutenção corretiva em peças do portão eletrônico que dão acesso 

ao APM e em portas corta- fogo.  

          



 

 

 

     

 



 

 

Segundo Bruno, atual Diretor do APM, com o projeto tudo está sendo monitorado por 

24 horas. Com a instalação das câmeras, os seguranças conseguem visualizar através dos 

monitores todos os ambientes de acervo do Arquivo Público.  As portas com molas trouxeram 

segurança, uma vez que mantiveram as portas que dão acesso a área de deposito de guarda, 

sempre fechadas. As telas instaladas impedem a entrada de insetos e inibem oportunistas, 

preservando assim, o acervo no APM.  

 

   



 

 

O Arquivo Público guarda a história de Minas Gerais através de atividades de gestão, 

preservação, a guarda e o acesso aos documentos arquivísticos, sendo de grande importância 

para implementação e acompanhamento da política estadual de arquivos no âmbito do Poder 

executivo do Estado de Minas Gerais. 

 

Com a visita, a nossa equipe pôde verificar que todos os equipamentos de segurança 

adquiridos já foram instalados, restando apenas a instalação das novas portas de fogo que estão 

em processo de aquisição, cumprindo o cronograma do projeto. 

Ao final da visita conclui-se que o projeto está em andamento, e que as atividades estão 

sendo realizadas conforme o previsto. 

Sem mais, 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2022. 


