
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\..\..\LOGO\LOGOHorizontal.jpg
..\..\..\..\..\LOGO\header.png
..\..\..\..\..\LOGO\Footer.png
MOD.45.01
     Página  de 
Auto de eliminação de documentos em arquivo	
Auto de eliminação n.º
Aos  dias do mês de  de  (1) no(a)  (2), em  (3), na presença dos abaixo assinados, procedeu-se à inutilização por  (4), de acordo com o(s) artigo(s)  da Portaria n.º  /  de  (5), e disposições da Tabela de Seleção, dos documentos a seguir indicados: 
Identificação global  
Fundo e/ou sub-fundo arquivístico:
Série e/ou sub-série:
Classificação:
Tabela de seleção - refª: 
Datas extremas:
          Número e tipo de unidades de instalação
Suporte documental      
Dimensão total  
Pastas
Caixas
Livros
Maços
Rolos
Outros
Papel
Microfilme
Digital
Outro
-Metros lineares-
Volume de dados
(selecionar a opção correta)(6)
Título
Datas extremas
_ _ _ _ - _ _ _ _
Nº de unidades de instalação(7)
Cota
Assinatura
Assinatura
 
(1) - Data.
(2) - Designação do serviço responsável pela custódia da documentação - arquivo.
(3) - Local.
(4) - Forma de inutilização utilizada: trituração, maceração, incineração.
(5) - Diploma legal que autoriza o acto.(6) - Selecionar unidade arquivística para as séries processuais.
(7) - Preencher caso tenha selecionado a opção unidade arquivística. 
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