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Conarq - Arquivo Nacional
-Resolução nº 10, de 6 de dezembro de 1999
Seção: Resoluções do CONA RQ

Dispõe sobre a adoção de símbolos ISO nas sinaléticas a serem utilizadas no processo de
microfilmagem de documentos arquivísticos.
(D.O.U. 22/12/1999).

ARQUIVO NACIONAL
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1999
(D.O.U. 22/12/1999)
Dispõe sobre a
adoção de símbolos
ISO nas sinaléticas a
serem utilizadas no
processo de
microfilmagem de
documentos
arquivísticos.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE
ARQUIVOS - CONARQ, no uso de suas atribuições previstas no
item IX, do art.18, de seu Regimento Interno, de conformidade
com deliberação do Plenário, em sua 15ª reunião ordinária
realizada no dia 6 de dezembro de 1999 e,
Considerando os dispositivos da Lei nº 5.433, de 8 de
maio de 1968, regulamentada pelo Decreto nº 1.799, de 30 de
janeiro de 1996 e da Portaria MJ nº 58, de 20 de junho de 1996,
que tratam da microfilmagem de documentos arquivísticos;
Considerando os resultados da Comissão Especial criada
pela Portaria CONARQ nº 30, de 22 de fevereiro de 1999, com a
finalidade de adequar os símbolos de normas ISO de sinaléticas
técnicas à microfilmagem de documentos arquivísticos;
Considerando a necessidade de que a microfilmagem dos
documentos arquivísticos seja realizada dentro dos padrões e
normas internacionais, resolve:
Art. 1º Adotar, no processo de microfilmagem de
documentos arquivísticos, símbolos constantes da ISO
9878/1990, anexo 1, e o roteiro de sinaléticas, anexo 2.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
JAIME ANTUNES DA SILVA
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(Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 1999. Seção I, pg.
202)
ANEXOS (em pdf)
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