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Apresentação 
 

O Grupo de Trabalho criado pela Portaria nº 10, da Casa Civil da Governadoria do 
Distrito Federal, em 11 de setembro de 2014, apresenta este relatório final como produto das 
análises e discussões desenvolvidas, objetivando propor diretrizes para a reformulação da política 
arquivística do Distrito Federal.  

 
No exíguo tempo que o grupo dispôs, foram realizadas 13 reuniões ordinárias e 

extraordinárias e, paralelamente, foram executados estudos de caso relacionados a outras 
instituições arquivísticas do país, tendo sempre como principal foco a realidade da administração 
pública do Distrito Federal e sua legislação.  

 
O Arquivo Público do DF completará 30 anos em 14 de março de 2015.  Desde que 

foi criado, com a missão principal de preservar a memória documental de Brasília e do Distrito 
Federal, passou também a estar no centro da discussão da gestão de documentos de arquivos do 
Governo. Entretanto, mesmo presente, a instituição não tem conseguido desempenhar, a contento, 
as suas atribuições enquanto órgão central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal. 
Historicamente, tem oscilado entre fases muito atuantes e outras de quase completa opacidade.   

 
A visibilidade do Arquivo Público tem sido, ao longo desses 30 anos, mantida por 

ações voltadas para a cultura e memória do DF. Entretanto, entendemos que os Arquivos Públicos 
devem fortalecer sua função social. Essa função social está diretamente vinculada à garantia de 
acesso às informações governamentais e pode ser alcançada por meio da normatização, do 
gerenciamento e das ações de preservação dos documentos administrativos.  

 
O Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF e o Conselho de Arquivos do 

Distrito Federal são exemplos da fragilidade da política arquivística do DF. Ambos foram criados 
pelo Decreto nº 11.133, de 13 de junho de 1988, sendo que apenas o Sistema foi regulamentado. 
Entretanto, mesmo com o Sistema tendo sido regulamentado há 19 anos, a situação dos arquivos no 
GDF ainda pode ser considerada caótica em muitos órgãos. O empenho de gestores e servidores que 
atuam nas áreas de documentação, aliados à assistência prestada pelos técnicos do Arquivo Público 
não têm sido suficientes para mudar essa situação.  

 
Dos cerca de 100 órgãos do GDF, apenas 44 possuem Comissões de Avaliação 

criadas oficialmente. Dessas, entre 8 e 10, estão em atividade. Esses números refletem a ineficiência 
da estrutura vigente e nos propõe repensar a política arquivística no DF. 

 
Algumas das dificuldades, identificadas pelo Grupo de Trabalho, que impedem a 

implementação de uma política arquivística para o GDF, são: 
 
- a falta de conscientização sobre a importância da gestão de documentos; 
 
- a inadequação da posição hierárquica do ArPDF e dos setores responsáveis pelos 
arquivos na estrutura do GDF; 
 
- a existência de competências concorrentes com outros órgãos que também 
normatizam o tratamento de documentos e informações; 
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- a ausência de sistema informatizado para gestão de documentos arquivísticos. 
 
Sem a pretensão de sermos um grupo de pensantes iluminados, mas, sim, servidores 

de órgãos públicos, militantes da causa arquivística e compromissados com essa instituição que faz 
parte da nossa história profissional e de vida, apresentamos ao senhor Secretário da Casa Civil, 
Swedenberger Barbosa - que nos incumbiu da tarefa de proceder as reflexões e apresentar 
direcionamentos -  e ao público interessado, algumas propostas que entendemos serem importantes 
para elevar o Arquivo Público do Distrito Federal à sua posição de órgão responsável pela gestão, 
guarda e  preservação de documentos arquivísticos e a disseminação das informações neles 
contidas. 
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Introdução 
 
A Política Distrital de Arquivos está basicamente tratada na Lei nº 2.545, de 28 de 

abril de 2000 e regulamentada pelo Decreto nº 24.204, de 10 de novembro de 2003, que institui 
a Comissão Central de Arquivos - CCA e as Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos – 
CSAD’s no âmbito do Distrito Federal, e pelo Decreto nº 24.205, de 10 de novembro de 2003, que 
dispõe sobre o Sistema de Arquivos do Distrito Federal. Em suma desses normativos, incumbe ao 

Poder Público do Distrito Federal a gestão e a proteção dos documentos de arquivos públicos, 

como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como 

elemento de prova e informação (Artigo 1º da Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000).  
 
O Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF tem por finalidade 

implementar a política de arquivos públicos e privados do Distrito Federal, visando à gestão, à 
preservação e ao acesso aos documentos de arquivo. Atualmente o SIARDF está previsto para 
funcionar pela atuação conjunta dos seguintes órgãos: (1) Conselho de Arquivos do Distrito 
Federal, como órgão deliberativo; (2) Arquivo Público do Distrito Federal, como instituição 
arquivística pública e órgão central do SIARDF; e (3) unidades específicas dos órgãos e entidades 
da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal, como órgãos setoriais 
do SIARDF. 
 

A este respeito, importante esclarecer que o Conselho de Arquivos do Distrito 
Federal, apesar de previsto no Decreto nº 24.205/2003, nunca foi implementado, não estando em 
funcionamento. Por sua vez, o Arquivo Público do Distrito Federal, como instituição arquivística 
pública, é responsável pela guarda, preservação e difusão da documentação de caráter permanente 
do Distrito Federal, e, como órgão central do SIARDF, conta com o auxílio da Comissão Central de 
Arquivos – CCA na condução das suas respectivas atividades, com atribuições específicas no 
processo de gestão de documentos, assim como os órgãos setoriais do SIARDF contam com o 
auxílio das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos – CSAD.  

 
Em breve diagnóstico, então, foi constatado que, num universo de mais de 100 (cem) 

órgãos e entidades, 44 (quarenta e quatro) CSAD’s estão publicadas, das quais apenas 8 (oito) a 10 
(dez) estão em funcionamento, cujo trabalho está voltado basicamente para a eliminação de 
documentos. O Plano de Classificação de Documentos de Arquivo e a Tabela de Temporalidade de 
Documentos das Atividades-Meio, aprovada pela Portaria SEA nº 03, de 22 de janeiro de 1998, 
estão defasados. Já os planos de classificação e tabelas de temporalidade das atividades-fim da 
maioria dos órgãos sequer foram elaboradas.  

 
Nesse contexto, (1) a defasagem ou inexistência dos Planos de classificação de 

documentos de arquivos causa dificuldades na organização e localização de documentos, (2) a 
defasagem na Tabela de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo das Atividades-
meio e a inexistência de tabelas de temporalidade para os documentos das atividades-fim 
prejudicam o normal ciclo de vida de documentos, dificultando ou impedindo o processo de 
avaliação documental.  

 
Disso resultam (1) grandes volumes de conjuntos de documentos sob guarda de 

órgãos e entidades do DF, sem a correspondente avaliação, (2) grandes volumes de conjuntos de 
documentos em deterioração, com perda de informação, (3) desperdício de dinheiro público com 
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prédios, instalações e pessoal para guarda e preservação de documentos destituídos de valor 
probatório e definitivo e (4) prejuízo na recuperação de informações úteis à tomada de decisão e 
risco de perda de documentos estratégicos para a preservação da memória do DF. 

 
Por conseguinte, como possíveis causas para essas dificuldades podem ser elencadas 

(1) a inexistência de uma política de gestão de documentos no GDF, (2) problemas estruturais no 
Arquivo Público do Distrito Federal, (3) a dificuldade de aplicação da legislação que rege a matéria 
e desconhecimento ao seu respeito e (4) a falta de consciência e divulgação sobre a importância das 
atividades do SIARDF e sobre as melhorias que podem ser observadas a partir do seu 
funcionamento. 

 
Diante da complexidade da matéria e da gravidade dos problemas que permeiam a 

atividade, foi verificada a necessidade de uma detida análise e profunda revisão da política distrital 
de arquivos do Distrito Federal. Assim, foi com essa missão de fundo que se deu a criação do Grupo 
de Trabalho de que trata a Portaria/CACI nº 10, de 11 de setembro de 2014, com o objetivo de 
realizar estudos técnicos sobre as atividades finalísticas do Arquivo Público do Distrito Federal, 

com o objetivo de propor diretrizes para reformulação da política de gestão de documentos do 

Distrito Federal, apresentando como resultado a elaboração de plano de ação para o Arquivo 

Público do Distrito Federal. O grupo realizou 13 reuniões ordinárias e extraordinárias, conforme 
atas de reunião registradas. Nessas oportunidades foram discutidos os diversos aspectos que 
envolvem a política distrital de arquivos, especialmente a partir da análise da legislação aplicável e 
da observação da atuação dos órgãos responsáveis por orientar e fiscalizar o seu cumprimento.  

 
Neste momento, então, segue o Relatório Final do Grupo de Trabalho, 

metodologicamente organizado em capítulos, cada um contendo explanação apresentando e 
problematizando o tema, para então definir o objetivo, registrar os dispositivos legais aplicáveis e 
oferecer a respectivas soluções, por meio de minutas de projetos de lei e de decretos. O Capítulo 1 
trata da revisão do SIARDF, o Capítulo 2 da regulamentação do Conselho de Arquivos do Distrito 
Federal, o Capítulo 3 do aperfeiçoamento estrutural do Arquivo Público do Distrito Federal, o 
Capítulo 4 da criação de Centros de Arquivos no Distrito Federal, o Capítulo 5 da criação de 
Protocolo Integrado no novo centro administrativo, o Capítulo 6 da criação de câmara técnica para 
estudos sobre o processo eletrônico, o Capítulo 7 da inclusão do ArPDF no Centro de Gestão 
Integrada, como órgão vinculado à Casa Civil do Distrito Federal, o Capítulo 8 da inclusão do 
ArPDF no Núcleo de Segurança e Credenciamento e o Capítulo 9 da destinação de papéis 
provenientes da eliminação de documentos, conforme política de resíduos sólidos do Distrito 
Federal. Por fim, a Conclusão do trabalho oferece as Recomendações do Grupo de Trabalho com 
relação à política distrital de arquivos.     
 
1. Sistema de Arquivos do DF  
 

O Sistema de Arquivos do Distrito Federal foi previsto na Lei nº 2.545/2000, 
composto pelo Arquivo Público do Distrito Federal, como órgão central, pelo Conselho de 
Arquivos do Distrito Federal, como órgão deliberativo, e pelos órgãos seccionais, consistentes nos 
setores responsáveis pela gestão de documentos nos órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Distrito Federal. 
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A Lei nº 2.545/2000 está atualmente regulamentada pelo Decreto nº 24.205/2003, 
que dispõe sobre o Sistema de Arquivos do Distrito Federal de maneira mais detalhada. E, na 
composição dos órgãos que fazem parte do referido sistema, o Decreto nº 24.204/2003 prevê a 
constituição da Comissão Central de Arquivos - CCA e das Comissões Setoriais de Avaliação de 
Documentos – CSAD.  

 
 

 
Nesse modelo, foram identificados pontos que precisam ser revistos, em especial a 

obrigatoriedade de constituição e o número predefinido de membros das comissões que compõem o 
órgão central e os órgãos setoriais. Demais modificações foram previstas, sempre tendo como plano 
de fundo a necessidade de simplificar o funcionamento dos órgãos e comissões, facilitar e garantir a 
orientação na realização das atividades previstas e assegurar o efetivo cumprimento das normas que 
dispõem sobre a gestão de documentos no Poder Executivo do Distrito Federal, contribuindo para 
que o acesso à informação se torne possível, de forma eficiente. Desse modo, listamos as principais 
modificações introduzidas: 

SISTEMA DE 
ARQUIVOS DO 

DISTRITO FEDERAL 

ARQUIVO PÚBLICO 
DO DISTRITO 

FEDERAL 
(Órgão Central) 

CONSELHO DE 
ARQUIVOS DO 

DISTRITO FEDERAL 
(Órgão Deliberativo) 

UNIDADES 
ESPECÍFICAS DOS 

ÓRGÃOS E 
ENTIDADES 

Órgãos setoriais 

UNIDADES 
ESPECÍFICAS DOS 

ÓRGÃOS E 
ENTIDADES 

Órgãos setoriais 
 

UNIDADES 
ESPECÍFICAS DOS 

ÓRGÃOS E 
ENTIDADES 

Órgãos setoriais 
 

COMISSÃO CENTRAL 
DE ARQUIVOS  

CCA 

COMISSÃO SETORIAL 
DE AVALIAÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CSAD 

COMISSÃO SETORIAL 
DE AVALIAÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CSAD 
 
 

COMISSÃO SETORIAL 
DE AVALIAÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CSAD 
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- A Lei nº 2.545/2000 passa a ser regulamentada por apenas um Decreto. Nesse 
sentido, consolidamos os Decretos nº 24.204/2003 e nº 24.205/2003 em um só; 
 
- o funcionamento do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF se dará por 
meio da orientação do órgão central, com a execução de atividades diretamente pelas 
unidades responsáveis pela gestão de documentos nos órgãos e entidades do DF. 
Antes a execução deveria ser feita por comissões, que nem sempre existiam; 
 
- a constituição de comissões passa a ser facultativa, tanto no órgão central como nos 
órgãos setoriais, para elaboração de instrumentos arquivísticos e avaliação 
documental (nesse sentido, necessária nova redação ao artigo 4º da Lei nº 
2.545/2000); 
 
- a constituição de comissões nos órgãos setoriais não exime a responsabilidade das 
unidades de gestão de documentos de autuar, instruir, tramitar e remeter ao órgão 
central os processos relativos à elaboração de instrumentos arquivísticos e avaliação 
documental; 
 
- poderão ser constituídas comissões com a participação de mais de um órgão 
setorial, sem prejuízo da necessidade de que cada órgão tenha os seus próprios 
instrumentos relativos à atividade-fim; 
 
- as unidades de arquivo e protocolo dos órgãos e entidades do Distrito Federal 
devem passar a estar vinculadas ao setor de maior posição hierárquica da respectiva 
estrutura, com a denominação de Unidade de Gestão de Documentos, chefiadas por 
titular de cargo de natureza, símbolo CNE-7, servidor efetivo, preferencialmente com 
formação em Arquivologia ou áreas afins;  
 
- as Unidades de Gestão de Documentos são os órgãos setoriais do Sistema de 
Arquivos do Distrito Federal - SIARDF, incumbindo-lhe, além das atividades de 
arquivo e protocolo, aquelas relativas à elaboração, orientação e acompanhamento da 
aplicação de instrumentos arquivísticos, além da condução dos procedimentos de 
avaliação documental; 
 

- os documentos recolhidos ao arquivo permanente com fundamento no seu valor 
histórico não serão objeto de restrição de acesso, quando não classificados quanto ao 
sigilo. Nesse caso, não poderá ser oposta restrição de acesso a documentos históricos 
pela presença de informação pessoal, na forma do artigo 45, inciso II do Decreto nº 
34.276/2013. Não obstante, o uso da informação continuará sujeita ao disposto no 
artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, sob responsabilidade de quem o faz; 
 

- não poderá haver depósito de arquivos privados no Arquivo Público do Distrito 
Federal sem a anterior declaração de interesse público e social, ou sem que o 
processo que vise a obtenção dessa declaração tenha sido ao menos iniciado; 
 

- os arquivos privados depositados no Arquivo Público do Distrito Federal serão, em 
regra, considerados de acesso e uso irrestritos. 



9 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CASA CIVIL 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

 
 

Arquivo Público do Distrito Federal 
Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON Qd. 05 Lote 23 – CEP 70610-600 - Brasília/DF 

Fone(s) (61) 3361-7739 - Fax (61) 3233-2191 – E-mail: arpdf.df@gmail.com 
 

 
1.1. Objetivo: simplificar o funcionamento do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, de forma a 
assegurar o efetivo cumprimento das normas relacionadas com a gestão de documentos. 
 

1.2. Dispositivos que regem a matéria: 
 

- Lei nº 2.545/2000 
 

Art. 4° - Os órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal deverão constituir 
Comissões Permanentes de Avaliação, às quais competirá definir os prazos de guarda e a 
destinação dos documentos por eles produzidos e recebidos, observadas as orientações do 
Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão central do Sistema Nacional de 
Arquivos - SINAR. 

 
-  Decreto nº 24.205/2003  

 
Art.1º. O Sistema de Arquivos do Distrito Federal -SIARDF tem como objetivos 
principais:   
I - assegurar a proteção e preservação da documentação arquivística do Poder Público do 
Distrito Federal, como elemento de prova e instrumento de apoio à administração e pelo seu 
valor histórico e cultural; 
II - harmonizar as atividades nas diversas fases de administração dos documentos de 
arquivo – corrente, intermediária, permanente – atendendo às peculiaridades dos órgãos 
geradores da documentação; e 
III - facilitar o acesso ao patrimônio arquivístico público. 
Art. 2º. Para fins de constituição do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF, 
considera- se parte integrante do patrimônio arquivístico público o conjunto de documentos 
organicamente produzidos ou recebidos por instituições públicas, em decorrência de 
atividade específica de cada órgão da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, 
qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza do documento. 
Parágrafo único. Os documentos de arquivo caracterizam-se, conforme a fase de seu ciclo 
de vida, como: 
I - corrente: constituída por conjuntos de documentos em tramitação ou que, embora 
ultimados, sejam objeto de consultas freqüentes, cabendo sua administração ao órgão de 
origem; 
II - intermediária: constituída por conjuntos de documentos que, cessada ou reduzida sua 
utilidade nas unidades orgânicas, onde se acumularam, são transferidos dos arquivos 
correntes e aguardam destinação final em depósitos de armazenagem temporária, cujo 
acesso à consulta fica condicionado à regulamentação específica, ressalvados os usos dos 
órgãos de origem; e 
III - permanente: constituída por conjuntos de documentos de valor probatório, cultural e 
informativo que devem ser preservados permanentemente e assegurado o acesso público. 
Art. 3º. Código de Classificação de Documentos de Arquivo é um instrumento de trabalho 
utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão 
no exercício de suas funções e atividades. 
Art. 4º. Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos é um instrumento 
arquivístico resultante de avaliação, que indica o tempo de permanência dos documentos 
nos arquivos corrente e intermediário e sua destinação final, para o arquivo de guarda 
permanente ou eliminação. 
Art. 5º. O Código de Classificação de Documentos de Arquivo e a Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos, aprovados para os órgãos da Administração 
Direta e Indireta do Distrito Federal, apresentam-se estruturados em dez classes, sendo: 
I - duas desenvolvidas e destinadas às atividades-meio, comuns a todos os órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 
II - as demais serão destinadas às atividades específicas ou atividades-fim dos órgãos 
da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. 
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§ 1º Caberá aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal constituir 
Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos para desenvolver as classes 
referentes às suas atividades específicas, estabelecendo os respectivos prazos de guarda e a 
destinação dos documentos. 
§ 2º Os documentos relativos às atividades-meio, a serem mantidos, transferidos, recolhidos 
ou eliminados, serão classificados de conformidade com o Código de Classificação de 
Documentos de Arquivo e com a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, 
aprovados de acordo com as normas vigentes. 
Art. 6º. Todos os documentos produzidos e acumulados pela Administração Direta e 
Indireta do Distrito Federal que não sejam considerados como de valor permanente só 
poderão ser eliminados nos prazos estabelecidos na Tabela de Temporalidade e Destinação 
de Documentos, após autorização do Órgão Central do SIARDF. 
Parágrafo único. Compete ao Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal 
aprovar o Código de Classificação de Documentos de Arquivo e a Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às atividades-fim. 
Art. 7º. Os acervos documentais permanentes a serem recolhidos ao Arquivo Público do 
Distrito Federal - ArPDF pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito 
Federal deverão estar organizados, avaliados, higienizados, acondicionados e 
acompanhados de instrumento descritivo que permita sua identificação. 
Art. 8º. Compõem a estrutura orgânica do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - 
SIARDF: 
I - Conselho de Arquivos do Distrito Federal – Órgão Deliberativo; 
II - Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF – Órgão Central do Sistema de Arquivos 
do Distrito Federal - SIARDF; e 
III - Unidades específicas dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal 
– Órgãos Setoriais. 
Parágrafo único. A definição dos órgãos setoriais de que trata o inciso III será objeto de 
decreto específico e recairá em unidade técnica que compõe a estrutura organizacional de 
cada órgão. 
Art. 9º. Compete ao Órgão Central do SIARDF: 
I - elaborar, segundo princípios arquivísticos, as diretrizes e normas e definir os métodos 
para a organização e funcionamento das atividades de arquivo corrente, intermediário e 
permanente; 
II - orientar, quanto à localização e instalação de centros de arquivamento intermediário, no 
âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 
III - divulgar o SIARDF e promover a consecução da política de arquivos; 
IV - prestar orientação técnica quanto aos assuntos relacionados com o SIARDF; 
V - propor a política de acesso aos documentos públicos; 
VI - orientar a avaliação, seleção e preparo de documentos de arquivo a serem submetidos à 
microfilmagem; 
VII - prestar orientação técnica aos órgãos componentes do SIARDF, sem prejuízo da 
subordinação administrativa aos órgãos a que estiverem vinculados; 
VIII - participar do planejamento de elaboração de sistemas de processamento eletrônico de 
dados aplicados a documentos de arquivo; 
IX - solicitar, quando necessário, orientação técnica ao Conselho Nacional de Arquivos-
CONARQ; 
X - manter cadastro geral atualizado das unidades responsáveis pela guarda de 
documentos  arquivísticos; 
XI - compatibilizar a ação do SIARDF com as normas e diretrizes emanadas do Conselho 
Nacional de Arquivos – Órgão Central do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR; 
XII - aprovar proposta de eliminação de documentos apresentada pelos órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 
XIII - celebrar convênios de cooperação técnica junto aos órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Distrito Federal; 
XIV - manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais, públicas e privadas; e 
XV - propor a realização de programas de aperfeiçoamento, reciclagem e extensão; 
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Art. 10. Compete aos Órgãos Setoriais do SIARDF em suas áreas de atuação: 
I - executar as atividades específicas do SIARDF; 
II - executar, programar e acompanhar projetos definidos pelo Órgão Central do SIARDF; 
III - zelar pelo cumprimento das diretrizes e normas disciplinadoras do SIARDF; 
IV - promover treinamento de pessoal envolvido com atividades de arquivo; 
V - acompanhar e orientar a execução das atividades arquivísticas, de acordo com as rotinas 
estabelecidas; 
VI - manter cadastro dos acervos arquivísticos pertencentes às suas estruturas 
organizacionais; 
VII - prestar ao Órgão Central do SIARDF informações sobre suas atividades; e 
VIII - apresentar sugestões visando ao aprimoramento do SIARDF. 
Art. 11. As competências, composição e demais disposições referentes ao Conselho de 
Arquivos do Distrito Federal, instituído pelo inciso I, do art. 8º deste Decreto, serão 
estabelecidas em regulamento próprio pelo titular da Secretaria de Estado de Cultura. 
Art. 12. Os procedimentos a serem cumpridos pelos órgãos setoriais, visando à obtenção de 
autorização do Órgão Central do SIARDF para a eliminação de documentos, de acordo com 
o inciso XII, art. 9º, serão objeto de ato específico a ser publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal. 
Art. 13. As dúvidas e omissões surgidas em decorrência deste Decreto serão dirimidas pelo 
Órgão Central do SIARDF. 
Art. 14. O Órgão Central baixará atos necessários à implantação do SIARDF. 
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.16. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 11.133, de 13 
de junho de 1988. 

  
 - Decreto nº 24.204/2003 
 

Art. 1º. Ficam instituídas, em caráter permanente, a Comissão Central de Arquivos - CCA, 
para compor o Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF e as 
Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - CSAD, no âmbito dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. 
Art. 2º. A Comissão Central de Arquivos - CCA terá como atribuição orientar, 
preliminarmente, as Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - CSAD no processo 
de avaliação documental. 
Art. 3º. O processo de avaliação documental referido no artigo anterior tem como objetivo 
racionalizar e controlar a produção de documentos, normalizar o fluxo documental, elaborar 
o código de classificação de documentos das atividades-fim e preservar o patrimônio 
documental do Distrito Federal. 
Art. 4º. O exercício das atividades desenvolvidas pelos integrantes das comissões é de 
natureza relevante e não ensejará qualquer remuneração, sendo prestado sem prejuízo das 
atribuições próprias dos cargos ou funções de cada membro. 
Art. 5º. A Comissão Central de Arquivos - CCA funcionará onde estiver instalado o Órgão 
Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF. 
Parágrafo único. As reuniões da Comissão Central de Arquivos - CCA poderão ser 
convocadas para local fora de sua sede, sempre que razão superior indicar conveniente. 
Art. 6º. A Comissão Central de Arquivos - CCA é constituída por um representante do 
Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF, que presidirá a Comissão, um representante 
da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e um da Secretaria de Estado de Cultura, 
com conhecimentos na área de arquivo e, preferencialmente, por arquivista, historiador, 
administrador, contador e advogado. 
Parágrafo único. O mandato dos membros terá duração de um (1) ano, admitindo-se 
recondução por igual período. 
Art. 7º. Compete à Comissão Central de Arquivos - CCA, no âmbito dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal: 
I - prestar orientação técnica aos órgãos setoriais integrantes do SIARDF; 
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II - analisar propostas de alterações em Tabelas de Temporalidade e Destinação de 
Documentos; 
III - analisar, conforme procedimentos arquivísticos, propostas apresentadas para 
eliminação de documentos; 
IV - manifestar-se sobre conjuntos documentais a serem recolhidos ao Arquivo Público do 
Distrito Federal - ArPDF; 
V - propor programas de gestão e preservação de documentos públicos; 
VI - sugerir dispositivos legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da 
política de arquivos do Distrito Federal; e 
VII - estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam atividades de 
arquivo nos órgãos integrantes do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF. 
Art. 8º. As Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - CSAD conduzirão o 
processo de avaliação documental, que consistirá na determinação do ciclo de vida dos 
documentos, fixação de prazos de guarda e sua destinação e terá por base o levantamento 
da produção documental, como instrumento de determinação de funções e atividades dos 
órgãos geradores. 
Art. 9º. As atividades de avaliação documental serão reservadas para execução direta pelos 
órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, por ser atividade essencial da 
gestão de documentos, de responsabilidade das Comissões Setoriais de Avaliação de 
Documentos - CSAD, ficando vedada a eliminação de documentos, sem prévia autorização 
do Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF. 
Art. 10. As Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - CSAD serão 
integradas, preferencialmente, por: 
I - arquivista; 
II - administrador; 
III - advogado; 
IV - contador; 
V - historiador; 
VI - profissionais ligados ao campo de conhecimento de que tratam os documentos objeto 
da avaliação; e 
VII - servidor responsável pelas atividades de arquivo. 
Parágrafo único - O titular do órgão da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal 
constituirá a Comissão Setorial formada por um mínimo de 7 (sete) e máximo de 9 (nove) 
membros e dentre estes nomeará o presidente. 
Art. 11. As Comissões Setoriais serão constituídas por funcionários e/ou servidores do 
próprio órgão ou de outros. 
Art. 12. Caberá à Comissão Setorial de Avaliação de Documentos - CSAD: 
I - sugerir ao titular do órgão da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal a 
indicação de equipe de trabalho que procederá à identificação dos conjuntos documentais a 
serem analisados; 
II - desenvolver as classes de assuntos relativos às suas atividades-fim, bem como 
estabelecer os prazos de guarda e a destinação dos documentos respectivos a essas 
atividades; 
III - supervisionar e controlar a aplicação do Código de Classificação de Documentos de 
Arquivo e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às atividades-
meio e fim; e 
IV - encaminhar ao Órgão Central do SIARDF propostas de adaptação no Código de 
Classificação de Documentos de Arquivo e na Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos, referentes às atividades-meio e fim. 
Art. 13. A Comissão Setorial, por intermédio de seu presidente, poderá sugerir a indicação 
de especialistas identificados com as áreas cujos documentos estiverem sendo avaliados, 
para plena consecução de suas atribuições. 
Art. 14. Para proceder à identificação dos conjuntos documentais a serem analisados 
pela Comissão, os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito 
Federal designarão equipes de trabalho. 
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§ 1º. As equipes de trabalho, referidas no caput deste artigo, serão formadas, 
preferencialmente, por funcionários e/ou servidores que possuam experiência em atividades 
de arquivo, de documentação e/ou de protocolo. 
§ 2º. Compete à equipe de trabalho designada: 
I - proceder ao levantamento da situação dos arquivos setoriais; 
II - visitar as unidades setoriais detentoras de documentos para aplicação de questionários 
que indiquem a produção documental; 
III - identificar os conjuntos documentais produzidos ou recebidos por cada unidade 
setorial; 
IV - propor à Comissão Setorial de Avaliação de Documentos os prazos necessários de 
guarda dos conjuntos documentais identificados, mediante análise junto às unidades 
setoriais; 
V - fornecer informações necessárias à tomada de decisão da Comissão Setorial; e 
VI - aplicar o Código de Classificação de Documentos de Arquivo e a Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos. 
Art. 15. Concluído o processo de atribuição de prazos para cada conjunto documental 
identificado, a Comissão Setorial elaborará relatório propondo o Código de Classificação 
de Documentos de Arquivo e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 
relativos às atividades-fim, os quais deverão ser analisados e aprovados pelo Órgão Central 
do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF. 
Parágrafo único. A Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos será publicada 
no Diário Oficial do Distrito Federal pelo órgão elaborador. 
Art. 16. Qualquer pedido de reconsideração de critérios de valoração adotados na Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos deverá ser dirigido ao órgão no prazo de 
30(trinta) dias, contados a partir da publicação. 
Parágrafo único - O pedido de alteração será analisado pela Comissão Setorial de Avaliação 
de Documentos - CSAD e, posteriormente, pela Comissão Central de Arquivos - CCA, que 
deverão manifestar-se, sucessivamente, no prazo de 30 (trinta) dias cada uma delas. 
Art. 17. Ao Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF caberá o 
reexame, a qualquer tempo, das Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos 
adotadas pelos órgãos setoriais. 
Art. 18. Poderão ser contratados serviços para a execução de atividades técnicas auxiliares, 
desde que planejados, supervisionados e controlados pelas Comissões Setoriais de 
Avaliação de Documentos, condicionados à existência de dotação orçamentária. 
Art. 19. Ao Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF caberá a 
prestação de orientação técnica necessária ao fiel cumprimento deste Decreto. 
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 
 
 
 
1.3. Minutas  
 
1.3.1. Minuta de Projeto de Lei que altera o artigo 4º da Lei nº 2.545/2000 
 

PROJETO DE LEI Nº , DE      DE           DE          .  
 

Dá nova redação ao artigo 4º da Lei nº 2.545, de 
28 de abril de 2000. 

 
 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, FAÇO SABER QUE A 
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
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Art. 1º O artigo 4º da Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 4° Os órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal deverão definir os prazos de guarda e a destinação 
dos documentos por eles produzidos e recebidos, observadas as orientações do Arquivo Público do Distrito Federal, 
órgão central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF.” 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
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1.3.2. Minuta do Decreto que regulamenta a Lei nº 2.545/2000 
 

DECRETO Nº   , DE    DE    DE  . 

  

 
Regulamenta a Lei no 2.545, de 28 de abril de 2000, que 
dispõe sobre a proteção dos documentos de arquivos 
públicos. 

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, inciso VII, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o art. 5º do Decreto nº 8.530, de 14 de março de 1985, combinado com o 
inciso I do art.7º da Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000, DECRETA:  
 

CAPÍTULO I 
DO SISTEMA DE ARQUIVOS DO DISTRITO FEDERAL 

 
Art. 1º As unidades e as atividades de gestão de documentos no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Distrito Federal ficam organizadas sob a forma de sistema, com a denominação de Sistema de Arquivos do Distrito 
Federal – SIARDF.  
 
§1º Para os fins deste Decreto, consideram-se documentos de arquivo aqueles produzidos e recebidos por órgãos e 
entidades da administração pública distrital, em decorrência do exercício de funções e atividades específicas, qualquer 
que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. 
 
§2º Considera-se gestão de documentos, com base no art. 3o da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos, 
em fase corrente e intermediária, independente do suporte, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente. 
 
§3º Incluem-se dentre os procedimentos e as operações técnicas, as atividades de protocolo relativas ao recebimento, à 
classificação, à distribuição, ao controle de tramitação, ao registro e à expedição, bem como a autuação de documentos 
e formação de processos em qualquer suporte. 
 
Art. 2º O SIARDF tem por finalidade implementar a política distrital de arquivos públicos no âmbito do Poder 
Executivo do Distrito Federal, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo, e, em especial: 
 
I - garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública distrital, de forma ágil e segura, o acesso aos 
documentos de arquivo e às informações neles contidas, resguardados os aspectos de sigilo e restrições de acesso; 
II - integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo desenvolvidas pelos órgãos setoriais que o 
integram; 
III - disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo; 
IV - racionalizar a produção da documentação arquivística pública; 
V - racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da documentação arquivística pública; 
VI - preservar o patrimônio documental arquivístico da administração pública distrital; 
VII - articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública distrital. 
 
Parágrafo único. A organização dos arquivos e o gerenciamento das informações neles contidas se constituem em 
instrumento de eficácia administrativa, contribuindo para a modernização da administração pública. 
 
Art. 3º Integram o SIARDF: 
I – o Conselho de Arquivos do Distrito Federal, como órgão deliberativo; 
II - o Arquivo Público do Distrito Federal, como órgão central; 
III - as unidades responsáveis pelas atividades de gestão de documentos de arquivo nos órgãos e entidades da 
administração pública do Distrito Federal, como órgãos setoriais; 
 
§1º Para os fins do inciso III deste artigo, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal deverão 
constituir Unidade de Gestão de Documentos, vinculada ao setor de maior posição hierárquica na respectiva estrutura 
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administrativa, que desempenharão as atividades de arquivo e protocolo como órgãos setoriais do Sistema de Arquivos 
do Distrito Federal, observadas as demais competências previstas neste Decreto. 
 
§2º As unidades de gestão de documentos serão chefiadas por titular de Cargo de Natureza Especial, símbolo CNE-07, 
que deverá ser servidor efetivo do Distrito Federal, preferencialmente com nível superior em Arquivologia ou áreas 
afins. 
 

SEÇÃO I 
DO CONSELHO DE ARQUIVOS DO DISTRITO FEDERAL 

 
Art. 4º O Conselho de Arquivos do Distrito Federal é o órgão deliberativo do SIARDF, competindo-lhe: 
 
I - estabelecer diretrizes para o funcionamento do SIARDF, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos 
de arquivos; 
II - aprovar e instituir os atos normativos referentes à gestão de documentos do Distrito Federal; 
III - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o funcionamento e o acesso aos 
arquivos públicos; 
IV - estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos; 
V - subsidiar a elaboração de planos distritais de desenvolvimento, dos objetivos do Plano Plurianual e proposta 
orçamentária do órgão central, sugerindo metas e prioridades da política distrital de arquivos públicos e privados; 
VI - estimular e divulgar as atividades do SIARDF; 
VII - identificar os arquivos privados de interesse público e social; 
VIII - propor ao Governador do Distrito Federal a declaração de interesse público e social de arquivos privados em 
âmbito local;  
IX - promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados com vistas ao intercâmbio e à integração 
sistêmica das atividades arquivísticas; 
X - estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e privados; 
XI - promover a elaboração de cadastro distrital de arquivos públicos e privados, bem como desenvolver atividades 
censitárias referentes a arquivos; 
XII - recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos à política distrital de arquivos públicos e 
privados; 
XIII - estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam atividades de arquivo nas instituições 
integrantes do SIARDF; 
XIV - manter intercâmbio com outros conselhos e instituições, cujas finalidades sejam relacionadas ou complementares 
às suas, para prover e receber elementos de informação e juízo, conjugar esforços e encadear ações; 
XV - articular-se com outros órgãos do Poder Público formuladores de políticas distritais nas áreas de educação, 
cultura, ciência, tecnologia, informação e informática. 
 
Parágrafo único. A composição e as demais competências do órgão deliberativo serão estabelecidas em regulamento 
próprio, com todas as condições necessárias ao seu pleno funcionamento. 
 

SEÇÃO II 
DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

 
Art. 5º O Arquivo Público do Distrito Federal é o órgão central do SIARDF, competindo-lhe: 
 
I - propor, segundo princípios arquivísticos, as diretrizes e normas relativas à gestão de documentos do Distrito Federal 
e definir os métodos para a organização e funcionamento das atividades de arquivo corrente, intermediário e 
permanente; 
II - prestar orientação técnica aos órgãos componentes do SIARDF, sem prejuízo da subordinação administrativa aos 
órgãos a que estiverem vinculados; 
III - elaborar e atualizar os Planos de Classificação de Documentos de Arquivo e as Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de Documentos das atividades-meio; 
IV – aprovar os Planos de Classificação de Documentos de Arquivo e as Tabelas de Temporalidade e Destinação de 
Documentos das atividades-fim e respectivas propostas de alterações; 
V – analisar e aprovar, conforme procedimentos arquivísticos, propostas apresentadas para eliminação de documentos; 
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VI - manifestar-se sobre conjuntos documentais a serem recolhidos ao arquivo permanente; 
VII - orientar, quanto à localização e instalação de centros de arquivamento intermediário, no âmbito da Administração 
Direta e Indireta do Distrito Federal; 
VIII - orientar a avaliação, seleção e preparo de documentos de arquivo a serem submetidos à microfilmagem; 
IX - participar do planejamento de elaboração de sistemas de processamento eletrônico de dados aplicados a 
documentos de arquivo; 
X - manter cadastro geral atualizado das unidades responsáveis pela guarda de documentos arquivísticos; 
XI – acompanhar, orientar e fiscalizar, junto aos órgãos setoriais do SIARDF, a aplicação das normas relacionadas à 
gestão de documentos de arquivos, bem como as atividades e rotinas de trabalho a ela relacionadas; 
XII - promover a disseminação de normas técnicas e informações de interesse para o aperfeiçoamento do sistema junto 
aos órgãos setoriais do SIARDF. 
 
Parágrafo único. Sem prejuízo das demais competências previstas ao órgão central, o seu titular poderá constituir 
comissões para o desenvolvimento das seguintes ações no âmbito do SIARDF: 
 
I - elaboração e atualização dos Planos de Classificação de Documentos de Arquivo e das Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de Documentos das atividades-meio; 
II – análise e aprovação dos Planos de Classificação de Documentos de Arquivo e das Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de Documentos das atividades-fim apresentadas pelos órgãos setoriais; 
III – análise e aprovação de propostas visando ao recolhimento de documentos ao arquivo permanente ou respectiva 
eliminação; 
IV – outras ações no escopo de suas competências, aprovadas pelo Conselho de Arquivos. 
 

SEÇÃO III 
DAS UNIDADES DE GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 
Art. 6° As Unidades de Gestão de Documentos dos órgãos e entidades do Distrito Federal são os órgãos setoriais do 
SIARDF, competindo-lhe a execução das atividades de arquivo e protocolo e, notadamente: 
 
I - implantar, coordenar e controlar, sob a orientação do órgão central, as atividades de gestão de documentos de 
arquivo, em seu âmbito de atuação;  
II - implementar e acompanhar rotinas de trabalho visando à padronização dos procedimentos técnicos relativos às 
atividades de produção, classificação, registro, tramitação, arquivamento, preservação, empréstimo, consulta, 
expedição, avaliação, transferência e recolhimento ou eliminação de documentos de arquivo e ao acesso às informações 
neles contidas; 
III – elaborar e submeter à aprovação do órgão central Plano de Classificação de Documentos de Arquivo das 
atividades-fim, com base nas funções e atividades desempenhadas pelo respectivo órgão ou entidade, e acompanhar a 
sua aplicação; 
IV - elaborar e submeter à aprovação do órgão central Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 
Arquivo relativa às atividades-fim; 
V – orientar e acompanhar a aplicação do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos de Arquivo relativos as atividades-meio e atividades-fim no seu respectivo âmbito de atuação; 
VI – submeter ao órgão central as propostas para recolhimento ao arquivo permanente ou eliminação de documentos; 
VII - manter cadastro dos acervos arquivísticos pertencentes às suas estruturas organizacionais; 
VIII - prestar ao Órgão Central do SIARDF informações sobre suas atividades; e 
IX - apresentar sugestões visando ao aprimoramento do SIARDF. 
 
§1º Sem prejuízo das demais competências previstas aos órgãos setoriais, os seus respectivos titulares poderão constituir 
comissões para o desenvolvimento das seguintes ações no âmbito do SIARDF:  
 
I - elaboração e atualização de planos de classificação de documentos de arquivo das atividades-fim; 
II - elaboração e atualização de tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativa às atividades-
fim; e  
III - avaliação documental visando ao recolhimento de documentos ao arquivo permanente ou respectiva eliminação; 
IV – outras ações no escopo de suas competências, aprovadas pelo Conselho de Arquivos. 
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§2º Os titulares das unidades de que trata o artigo 3º, inciso III deste Decreto são responsáveis pela autuação, condução, 
tramitação e remessa ao órgão central, dos processos que se refiram às ações mencionadas no §1º deste artigo, sob pena 
de responsabilidade. 
 
§3º Os órgãos e entidades do Distrito Federal poderão constituir mais de um setor responsável pelas atividades de 
arquivo e protocolo, caso em que serão coordenados pela respectiva Unidade de Gestão de Documentos, de forma 
integrada ao SIARDF. 
 
§4º As Unidades de Gestão de Documentos são organicamente vinculadas ao Arquivo Público do Distrito Federal, sem 
prejuízo da vinculação administrativa aos respectivos órgãos e entidades.  
 

SEÇÃO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 7º São competências comuns dos órgãos integrantes do SIARDF: 
 
I - estimular e divulgar as atividades do SIARDF; 
II - estimular e promover a capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e a reciclagem dos servidores que atuam na 
área de gestão de documentos de arquivo; 
III - promover e manter intercâmbio de cooperação técnica com instituições e sistemas afins; 
IV - propor diretrizes e normas sobre a política distrital de arquivos e sobre a política de acesso aos documentos 
públicos; 
V – propor medidas para compatibilizar a ação do SIARDF com as normas e diretrizes emanadas do Conselho Nacional 
de Arquivos – Órgão Central do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.  
 
Art. 8º As atividades a serem desempenhadas no âmbito do SIARDF serão definidas pelo órgão deliberativo, orientadas 
pelo órgão central e executadas pelos órgãos setoriais, salvo as exceções previstas neste decreto. 
 
Parágrafo único. Enquanto não instalado o órgão deliberativo, o órgão central exercerá as competências para aprovar e 
instituir os atos normativos referentes à gestão de documentos do Distrito Federal. 
 
Art. 9º É vedada a eliminação de documentos sem prévia autorização do Órgão Central do SIARDF, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa. 
 

CAPÍTULO II 
DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

 
Art. 10 Para os fins deste Decreto, são arquivos públicos os conjuntos de documentos: 
 
I - produzidos e recebidos pelos órgãos e entidades do Distrito Federal e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Distrito Federal; 
II - produzidos e recebidos por agentes do Poder Executivo do Distrito Federal, no exercício de seu cargo ou função ou 
deles decorrentes; 
III – produzidos e recebidos por instituição de caráter público ou por entidade privada encarregada da administração de 
serviços públicos, notadamente: 
a) produzidos e recebidos pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista do Distrito Federal; 
b) produzidos e recebidos pelas Organizações Sociais, definidas como tal pela Lei no 4.081, de 4 de janeiro de 2008; 
c) produzidos e recebidos por entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse 
público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de 
parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.  
 
§1º Constará dos contratos de gestão com o Distrito Federal a sujeição dos entes referidos no inciso III, alínea “b”, às 
normas arquivísticas do SIARDF. 
 
§2º Constará dos instrumentos de contrato, convênio, termo de parceria e outros ajustes o prazo de guarda, pela 
contratada, conveniada ou parceira, dos documentos relativos à sua execução.  
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Art. 11 Às pessoas físicas e jurídicas mencionadas no art. 10 compete a responsabilidade pela preservação adequada dos 
documentos produzidos e recebidos no exercício de atividades públicas ou com elas correlatas. 
 
Art. 12 Os documentos públicos de valor permanente, que integram o acervo arquivístico das empresas em processo de 
desestatização, parcial ou total, serão recolhidos a instituições arquivísticas públicas, na sua esfera de competência. 
 
§ 1o O recolhimento de que trata este artigo constituirá cláusula específica de edital nos processos de desestatização. 
 
§ 2o Para efeito do disposto neste artigo, as empresas, antes de concluído o processo de desestatização, providenciarão, 
em conformidade com as normas e orientações arquivísticas emanadas do SIARQ, a identificação, classificação e 
avaliação do acervo arquivístico. 
 
§ 3o Os documentos de valor permanente poderão ficar sob a guarda das empresas mencionadas no § 2o, enquanto 
necessários ao desempenho de suas atividades, conforme disposto em instrução expedida pelo órgão competente. 
 
§ 4o Os documentos de que trata o caput são inalienáveis e não são sujeitos a usucapião. 
 
§ 5o A utilização e o recolhimento dos documentos públicos de valor permanente que integram o acervo arquivístico das 
empresas públicas e das sociedades de economia mista já desestatizadas obedecerão às instruções do órgão competente. 
 
Art. 13 A cessação de atividades de órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal implicará o recolhimento 
de seus documentos à instituição arquivistica pública ou a sua transferência à instituição sucessora. 
 
§1º A destinação dos documentos à instituição arquivística pública ou à instituição sucessora deverá constar do ato que 
cessar as atividades do órgão ou entidade. 
 
§2º Os inventariantes, liquidantes ou administradores de órgãos e entidades extintos deverão solicitar a assistência 
técnica do Arquivo Público do Distrito Federal para a orientação necessária à preservação e à destinação do patrimônio 
documental acumulado, observadas as demais disposições deste Decreto.         

 
CAPÍTULO III 

DA GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL 
 

Art. 14 As atividades de gestão de documentos da Administração Pública Distrital serão realizadas pelos órgãos e 
entidades do Distrito Federal, sob coordenação das Unidades de Gestão de Documentos e orientação do órgão central 
do SIARDF, mediante a observação das deliberações do Conselho de Arquivos do Distrito Federal, bem como pela 
elaboração, acompanhamento, orientação e aplicação dos instrumentos arquivísticos. 
 

SEÇÃO I 
DOS INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

 
Art. 15 São instrumentos arquivísticos para os fins deste Decreto: 
 
I – o Plano de Classificação dos documentos de arquivo das atividades-meio; 
II – a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-meio; 
III - os Planos de Classificação dos Documentos de Arquivo das atividades-fim; 
IV – as Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-fim. 
 
§1º Para as atividades-meio, haverá apenas um plano de classificação dos documentos de arquivo e apenas uma tabela 
de temporalidade e destinação de documentos. 
 
§2º Os instrumentos arquivísticos relativos às atividades-meio serão elaborados e atualizados pelo Arquivo Público do 
Distrito Federal, devendo ser adotados e aplicados por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito 
Federal conforme orientações do órgão central do SIARDF. 
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§3º Para as atividades-fim, cada órgão e entidade do Poder Executivo do Distrito Federal deverá elaborar, atualizar e 
aplicar o seu próprio plano de classificação dos documentos de arquivo e a sua própria tabela de temporalidade e 
destinação de documentos, na forma deste Decreto e conforme orientações do órgão central do SIARDF. 
 

SUBSEÇÃO I 
DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO DAS ATIVIDADES-MEIO 

 
Art. 16 O plano de classificação dos documentos de arquivo das atividades-meio será publicado anualmente pelo órgão 
central, até o dia 31 de dezembro de cada exercício, com intervalo não inferior a 6 (seis) meses entre as publicações. 
 
§1º Poderá ser constituída comissão para elaboração ou atualização do Plano de Classificação dos documentos de 
arquivo das atividades-meio, presidida por servidor efetivo do Distrito Federal lotado no órgão central do SIARDF, com 
formação em Arquivologia ou áreas afins. 
 
§2º A comissão de que trata o §1º poderá ter a participação de servidores de diferentes secretarias. 
 

SUBSEÇÃO II 
DA TABELA DE TEMPORALIDADE E DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-MEIO 

 
Art. 17 A Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-meio será publicada anualmente pelo 
órgão central, até o dia 31 de dezembro de cada exercício, com intervalo não inferior a 6 (seis) meses entre as 
publicações. 
 
§1º Poderá ser constituída comissão para elaboração ou atualização da Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos das atividades-meio, presidida por servidor efetivo do Distrito Federal lotado no órgão central do SIARDF, 
com formação em Arquivologia ou áreas afins. 
 
§2º A comissão de que trata o §1º poderá ter a participação de servidores de diferentes secretarias. 

 
SUBSEÇÃO III 

DOS PLANOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO DAS ATIVIDADES-FIM 
 
Art. 18 Os planos de classificação dos documentos de arquivo das atividades-fim serão elaborados e atualizados pelos 
órgãos setoriais e encaminhados para aprovação do órgão central. 
 
§1º Os planos de classificação aprovados deverão ser publicados anualmente pelos órgãos setoriais, até o dia 31 de 
dezembro de cada exercício, com intervalo não inferior a 6 (seis) meses entre as publicações. 
 
§2º Os órgãos setoriais poderão constituir comissões para elaboração ou atualização dos Planos de Classificação dos 
documentos de arquivo das atividades-fim, presididas pelos respectivos titulares das unidades de que trata o artigo 3º, 
inciso III deste Decreto. 
 
§3º As comissões de que trata o §1º poderão ser formadas por mais de um órgão setorial, composta pelos titulares das 
unidades de que trata o artigo 3º, inciso III deste Decreto, devendo a sua presidência ser definida por votação, em sua 
primeira reunião, no caso de haver mais de um interessado. 
 
§4º A formação das comissões mistas de que trata o §2º não exime a responsabilidade de cada órgão em elaborar o seu 
próprio instrumento, nos termos do artigo 15, §3º deste Decreto, encaminhá-lo para aprovação do órgão central e 
providenciar a sua publicação, após aprovação. 
 

SUBSEÇÃO IV 
DAS TABELAS DE TEMPORALIDADE E DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM 

 
Art. 19 As Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-fim serão elaboradas e atualizadas 
pelos órgãos setoriais e encaminhadas para aprovação do órgão central.  
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§1º As tabelas aprovadas deverão ser publicadas anualmente pelos órgãos setoriais, até o dia 31 de dezembro de cada 
exercício, com intervalo não inferior a 6 (seis) meses entre as publicações. 
 
§2º Os órgãos setoriais poderão constituir comissões para elaboração ou atualização das Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de Documentos das atividades-fim, presididas pelos respectivos titulares das unidades de que trata o artigo 
3º, inciso III deste Decreto. 
 
§3º As comissões de que trata o §1º poderão ser formadas por mais de um órgão setorial, composta pelos titulares das 
unidades de que trata o artigo 3º, inciso III deste Decreto, devendo a sua presidência ser definida por votação, no caso 
de haver mais de um interessado. 
 
§4º A formação das comissões mistas de que trata o §2º não exime a responsabilidade de cada órgão em elaborar o seu 
próprio instrumento, nos termos do artigo 15, §3º deste Decreto, encaminhá-lo para aprovação do órgão central e 
providenciar a sua publicação, após aprovação. 
 

SEÇÃO II 
DA AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

 
Art. 20 Os órgãos e entidades do Distrito Federal serão responsáveis pela avaliação dos documentos de arquivo por eles 
gerados, observadas as orientações do Órgão Central do SIARDF. 
 
§1º A avaliação dos documentos de arquivo consiste na análise e seleção daqueles que serão encaminhados para o 
arquivo permanente ou para eliminação.  
 
§ 2o Os documentos relativos às atividades-meio:  
 
I - serão analisados, avaliados e selecionados pelos órgãos ou entidades geradores dos arquivos obedecendo aos prazos 
estabelecidos em norma específica que estabeleça os planos de classificação de documentos de arquivo e da Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-meio; 
 
II - se não estiverem contemplados nos instrumentos referidos no inciso I, serão submetidos à análise da instituição 
arquivística pública, por listagem, com sugestão de classificação e prazo de guarda, para aprovação; 
 
III – a aprovação de nova classificação e prazo de guarda ensejará a atualização do respectivo instrumento, a ser 
contiguamente incluída na publicação de que tratam o artigo 18, §1º e o artigo 19, §1º deste Decreto.  
 
§ 3º Os documentos relativos às atividades-fim: 
 
I - serão avaliados e selecionados pelos órgãos ou entidades geradores dos arquivos, obedecendo aos prazos 
estabelecidos em norma específica que estabeleça os planos de classificação de documentos de arquivo e das Tabelas de 
Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-fim; 
 
II - se não constarem dos instrumentos referidos no inciso I, serão submetidos à análise da instituição arquivística 
pública, por listagem, com sugestão de plano de classificação e prazo de guarda, para aprovação. 
 
III – a aprovação de novo plano de classificação e prazo de guarda ensejará a atualização do respectivo instrumento, a 
ser contiguamente incluída na publicação de que tratam o artigo 18, §1º e o artigo 19, §1º deste Decreto. 
 
§ 4º As listagens de eliminação e de recolhimento de documentos serão elaboradas pelos órgãos setoriais do SIARDF, e 
submetidas à aprovação do órgão central. 
 
§ 5º O órgão central deverá elaborar listagens de eliminação e de recolhimento a partir da análise, seleção e avaliação de 
documentos realizadas por Centros de Arquivos da Administração Pública do Distrito Federal, observada a segregação 
de funções. 
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§6º A aprovação de listagens para recolhimento ou eliminação de documentos deverá ser objeto de ato específico a ser 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 
 

SEÇÃO III 
DA ENTRADA DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS PÚBLICOS NO ARQUIVO PÚBLICO DO DF 

 
Art. 21 Os documentos arquivísticos públicos de âmbito distrital, ao serem transferidos ou recolhidos ao Arquivo 
Público do Distrito Federal, deverão estar avaliados, organizados, higienizados e acondicionados, bem como 
acompanhados de instrumento descritivo que permita sua identificação e controle. 
 
Parágrafo único.  As atividades técnicas referidas no caput, que precedem à transferência ou ao recolhimento de 
documentos, serão implementadas e custeadas pelos órgãos e entidades geradores dos arquivos. 
 
Art. 22 Os documentos não classificados como sigilosos e recolhidos ao Arquivo Público do Distrito Federal com 
fundamento no seu relevante valor histórico possuem acesso franqueado, de forma irrestrita, a qualquer cidadão, por 
estarem contidos em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância, nos 
termos do §4º do artigo 33 da Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012 c/c artigo 45, inciso II do Decreto nº 34.276, de 
11 de abril de 2013 c/c artigo 9º da Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000. 
 
§ 1º O titular de informações pessoais contidas nos conjuntos documentais recolhidos não poderá impedir o acesso à 
documentação que a ele se refira, nos termos do §4º do artigo 33 da Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012.  

 
§ 2º O uso da documentação de caráter histórico que contenha informação pessoal observará os limites dispostos no 
artigo 5º, inciso X da Constituição Federal. 
 
§3º Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido, na 
forma da lei. 

 
CAPÍTULO IV 

DA DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL DE ARQUIVOS PRIVADOS 
 
Art. 23 Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, a 
cultura ou para o desenvolvimento local podem ser declarados de interesse público e social por Decreto do Governador 
do Distrito Federal. 
 
§ 1° O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse público e social, bem como o 
respectivo uso, será facultado ao público mediante autorização de seu proprietário ou possuidor. 
 
§2º A declaração de interesse público e social de que trata este artigo não implica a transferência do respectivo acervo 
para guarda em instituição arquivística pública, nem exclui a responsabilidade por parte de seus proprietários ou 
possuidores pela guarda e preservação do acervo. 
 
Art. 24 Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser depositados no Arquivo 
Público do Distrito Federal, a título revogável, ou doados a instituições arquivísticas públicas. 
 

§1º Não serão adquiridos, recebidos em doação ou depositados no Arquivo Público do Distrito Federal, arquivos 
privados sem a anterior declaração de interesse público e social.  
 
§2º Poderão ser recebidos para depósito temporário, pelo Arquivo Público do Distrito Federal, arquivos privados que 
estejam em processo de declaração de interesse público e social, durante a tramitação deste. 
 
§3º O depósito dos arquivos privados ou a sua doação à instituição arquivística pública torna os documentos de acesso e 
uso irrestritos, se o termo de depósito ou de doação não dispuser expressamente de modo diferente. 
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§4º No caso do §2º, a negativa da declaração ocasionará a devolução dos arquivos privados ao interessado depositante, 
que deverão ser por ele reavidos no local do depósito em até 30 (trinta) dias a contar da ciência da negativa da 
declaração, com cobrança de taxa de ocupação após a expiração desse prazo.   
 
Art. 25 A solicitação de declaração de interesse público e social será encaminhada pelo Arquivo Público do Distrito 
Federal, de ofício ou mediante provocação, ao Secretário da pasta a que estiver vinculado, que deverá submetê-la à 
decisão do Governador.      
 
§ 1º A solicitação de que trata o caput será instruída com parecer e avaliação técnica. 
 
§ 2º A avaliação referida no § 1o será homologada pelo Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal. 
 
§ 3º A decisão homologatória é irrecorrível, podendo, todavia, ser objeto de reconsideração. 
 
Art. 26 Os arquivos privados declarados pelo Poder Público do Distrito Federal como de interesse público e social não 
poderão ser alienados com dispersão e perda da unidade documental, nem transferidos ao exterior. 
 
§1º Na alienação desses arquivos, o Poder Público do Distrito Federal exercerá a preferência na aquisição. 
 
§2º Para o exercício do direito de preferência pelo Distrito Federal, o alienante deverá protocolar no Arquivo Público do 
Distrito Federal notificação sobre a intenção de venda, acompanhada das seguintes informações: 
 
I – indicação do ato de declaração de interesse público e social do acervo; 
II – descrição completa do acervo; 
III – informação atualizada sobre a localização do acervo; 
IV – avaliação econômica do acervo; 
V – identificação dos possíveis compradores ou informações complementares sobre a intenção de venda, se houver. 
 
§3º A decisão sobre a aquisição de acervos privados é discricionária, mediante autorização do Governador do Distrito 
Federal e parecer do Arquivo Público do Distrito Federal, observado o disposto no artigo 24, §1º, sem prejuízo da 
segregação de funções quando a aquisição for pretendida pelo próprio órgão responsável pelo parecer.   
 
§4º A alienação do acervo pelo particular não enseja a perda de interesse público e social declarado. 
 
§5º Poderão ser aceitos acervos privados declarados de interesse público e social como dação em pagamento, mediante 
aceitação expressa pelo Governador do Distrito Federal, antecedida de parecer do Arquivo Público do Distrito Federal e 
ouvidos os órgãos competentes sobre a matéria. 
 
§6º No caso do §5º, a dação em pagamento deverá ser proposta pelo devedor ao órgão que estiver na condução da 
cobrança da dívida, acompanhada dos seguintes documentos: 
 
I – indicação do ato de declaração de interesse público e social do acervo; 
II – descrição completa do acervo; 
III – informação atualizada sobre a localização do acervo; 
IV – avaliação econômica do acervo; 
V – documentos que identifiquem o fato gerador e o montante atualizado da dívida. 
 
§7º A proposta mencionada no §6º será instruída no órgão que estiver na condução da cobrança da dívida e 
encaminhada ao Arquivo Público do Distrito Federal, para parecer e avaliação técnica quanto ao valor histórico do 
acervo e consistência da avaliação econômica, com posterior encaminhamento ao Governador do Distrito Federal pela 
via administrativa adequada, que decidirá discricionariamente pela aceitação ou não da dação em pagamento, ouvidos 
os demais órgãos competentes sobre a matéria. 
 
Art. 27 Os proprietários ou possuidores de arquivos privados declarados de interesse público e social deverão: 
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I - comunicar previamente ao Arquivo Público do Distrito Federal a transferência do local de guarda do arquivo ou de 
quaisquer de seus documentos, dentro do território nacional; 
II - manter preservados os acervos sob sua custódia, ficando sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na 
forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente; 
III – adotar as providências para reaver os documentos que se encontrem dispersos em relação ao conjunto documental. 
 
Parágrafo único. O Arquivo Público do Distrito Federal poderá firmar acordos ou outros ajustes objetivando o apoio aos 
proprietários ou possuidores de arquivos privados declarados de interesse público e social, para o desenvolvimento de 
atividades relacionadas à organização, preservação e divulgação dos respectivos acervos. 
 
Art. 28 A perda acidental, total ou parcial, de arquivos privados declarados de interesse público e social ou de quaisquer 
de seus documentos deverá ser comunicada ao Arquivo Público do Distrito Federal, por seus proprietários ou 
possuidores. 
 

Capítulo V 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 29 Este Decreto aplica-se também aos documentos eletrônicos, no que couber. 
 
Art. 30 O Arquivo Público do Distrito Federal baixará instruções complementares à execução deste Decreto.     
 
Art. 31 Ficam declarados de interesse público e social os arquivos privados que atualmente se encontram depositados 
no Arquivo Público do Distrito Federal. 
 
Art. 32 O §4º do artigo 46 do Decreto nº 34.276, de 11 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“§4º O recolhimento de conjuntos documentais ao arquivo permanente sob guarda do Arquivo Público do Distrito 
Federal importa no reconhecimento tácito da incidência da hipótese do inciso II do artigo 45.” 
 
Art. 33 Fica delegada ao Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal a competência para aprovar e instituir 
os atos normativos referentes à gestão de documentos administrativos do Distrito Federal, obedecendo aos princípios e 
critérios estabelecidos pela Lei nº 2.834, de 7 de dezembro de 2001. 
 
Art. 34 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 35 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 24.204, de 10 de novembro de 2003, o 
Decreto nº 24.205, de 10 de novembro de 2003, e o Decreto nº 35.404, de 07 de maio de 2014. 
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2. Conselho de Arquivos do DF 
 
O Conselho de Arquivos do Distrito Federal, instituído pelo artigo 8º, inciso I do 

Decreto nº 24.205/2003, depois de mais de 10 anos de sua previsão legal, nunca foi efetivamente 
implementado, apesar da importância de suas competências, em especial quanto à definição da 
política distrital de arquivos e estabelecimento de normas relacionadas com a gestão documental no 
âmbito do Distrito Federal. 

 
Em âmbito Federal o Conselho Nacional de Arquivos está em pleno funcionamento. 

Em âmbito estadual, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os Estados da Federação que hoje contam 
com conselho de arquivos em suas estruturas. 

 
Pela análise dessas experiências, verifica-se que a instituição do Conselho de 

Arquivos do Distrito Federal, como órgão colegiado e deliberativo, é de estratégica importância 
para o efetivo funcionamento do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, contribuindo com 
aspectos técnicos e políticos. Inicialmente, por possuir composição plúrima, o funcionamento do 
Conselho possibilita o envolvimento de diversos órgãos e instâncias do Distrito Federal na 
formulação da política distrital de arquivos, proporcionando assim uma maior adesão e visibilidade. 
Outrossim, com membros de diferentes formações e especialidades, garante uma política 
abrangente e integradora, contribuindo para a gestão de arquivos e para o acesso à informação, além 
de conferir maior segurança aos procedimentos de recolhimento e eliminação de documentos. Por 
fim, a presença de um órgão colegiado na estrutura do Sistema de Arquivos do Distrito Federal 
permite deliberações com maior peso em suas conclusões, dando a devida importância ao objeto de 
análise e às normas aprovadas. 

  
Desse modo, elaboramos minuta de decreto para a criação do referido conselho e 

efetiva implementação, tomando por base a legislação que rege o Conselho Nacional de Arquivos. 
 
2.1. Objetivo: Consolidar a implementação do Conselho de Arquivos do Distrito Federal, conforme 
criado pelo Decreto nº 24.205/2003. 
 
2.2. Dispositivos que regem a matéria: 
 
- Decreto nº 24.205/2003 
 

Art. 8º. Compõem a estrutura orgânica do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - 
SIARDF: 
I - Conselho de Arquivos do Distrito Federal – Órgão Deliberativo; 
II - Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF – Órgão Central do Sistema de Arquivos 
do Distrito Federal - SIARDF; e 
III - Unidades específicas dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal 
– Órgãos Setoriais. 
(omissis) 
Art. 11. As competências, composição e demais disposições referentes ao Conselho de 
Arquivos do Distrito Federal, instituído pelo inciso I, do art. 8º deste Decreto, serão 
estabelecidas em regulamento próprio pelo titular da Secretaria de Estado de Cultura. 
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2.3. Minuta de Decreto 
 

DECRETO DE          DE                               DE 2014. 
 

Dispõe sobre a implementação do Conselho de Arquivos do 
Distrito Federal e dá outras providências.  

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso X da Lei 
Orgânica do Distrito Federal 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1o Fica instituído o Conselho de Arquivos do Distrito Federal - COArqDF, órgão colegiado, vinculado ao Arquivo 
Público do Distrito Federal. 
 
Parágrafo único. O COArqDF tem por finalidade definir a política distrital de arquivos públicos e privados do Distrito 
Federal, bem como exercer orientação normativa visando a gestão e proteção especial dos documentos de arquivo. 
 
Art. 2o Compete ao COArqDF: 
 
I - estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF, visando à gestão, 
à preservação e ao acesso aos documentos de arquivos; 
II - promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados com vistas ao intercâmbio e à integração sistêmica 
das atividades arquivísticas; 
III - propor ao Governador do Distrito Federal normas legais necessárias ao aperfeiçoamento e à implementação da 
política distrital de arquivos públicos e privados; 
 IV - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o funcionamento e o acesso aos 
arquivos públicos; 
V - estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos; 
VI - subsidiar a elaboração de planos distritais de desenvolvimento, dos objetivos do Plano Plurianual e proposta 
orçamentária do Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF, sugerindo metas e prioridades da política distrital de 
arquivos públicos e privados; 
VII - estimular e divulgar as atividades do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF; 
VIII - estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e privados; 
IX - identificar os arquivos privados de interesse público e social; 
X - propor ao Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal a declaração de interesse público e social de arquivos 
privados em âmbito local;   
XI - estimular a capacitação técnica de pessoas que desenvolvam atividades de arquivo nas instituições integrantes do 
SIARDF; 
XII - recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos à política distrital de arquivos públicos e 
privados; 
XIII - promover a elaboração de cadastro distrital de arquivos públicos e privados, bem como desenvolver atividades 
censitárias referentes a arquivos; 
XIV - manter intercâmbio com outros conselhos e instituições, cujas finalidades sejam relacionadas ou complementares 
às suas, para prover e receber elementos de informação e juízo, conjugar esforços e encadear ações; 
XV - articular-se com outros órgãos do Poder Público formuladores de políticas distritais nas áreas de educação, 
cultura, ciência, tecnologia, informação e informática. 
 
Art. 3o São membros-conselheiros do COArqDF: 
 
I - o Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal, que o presidirá; 
II - um representante da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal; 
III – um representante da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal; 
IV – um representante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal; 
V - um representante da Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal; 
VI – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal; 
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VII - um representante da Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal; 
VIII – um representante da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; 
IX – um representante das Administrações Regionais do Distrito Federal; 
X - um representante das entidades da Administração Pública Indireta do Distrito Federal; 
XI - um representante das instituições mantenedoras de curso superior de arquivologia no Distrito Federal; 
XII - um representante de associações de arquivistas; 
XIII – um representante de instituições que congreguem profissionais que atuem nas áreas de ensino, pesquisa, 
preservação ou acesso a fontes documentais. 
 
§ 1o Cada Conselheiro terá um suplente. 
 
§ 2o Os conselheiros e suplentes referidos nos incisos II a VIII serão designados de ofício pelos titulares dos respectivos 
órgãos mencionados, ou pelos titulares dos órgãos que os vierem a suceder, no caso de sua extinção ou transformação. 
 
§3º Os conselheiros e suplentes referidos nos inciso IX a XIII serão designados pelo Governador do Distrito Federal, a 
partir de listas apresentadas pelo Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal, mediante indicações dos 
dirigentes dos órgãos e entidades a serem representados.   
 
§ 4o O mandato dos Conselheiros será de dois anos, permitida uma recondução. 
 
§ 5o O Presidente do COArqDF, em suas faltas e impedimentos, será substituído por seu substituto legal no Arquivo 
Público do Distrito Federal – ArPDF. 
 
§6º O Governador do Distrito Federal poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, distritais ou 
federais, para compor o COArqDF. 
 
§7º A indicação de membros e suplentes para composição do COArqDF deverá recair sobre profissionais que detenham 
formação, conhecimento e experiência adequados, relacionados com o objeto da respectiva atuação. 
 
Art. 4o Caberá ao Arquivo Público do Distrito Federal dar o apoio técnico e administrativo ao COArqDF. 
 
Art. 5o O Plenário, órgão superior de deliberação do COArqDF, reunir-se-á, em caráter ordinário, no mínimo, uma vez a 
cada seis meses e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou a requerimento de dois terços de 
seus membros. 
 
§ 1o O COArqDF funcionará na sede do Arquivo Público do Distrito Federal, se outro local não for indicado por seu 
Presidente. 
 
§ 2o As reuniões do COArqDF poderão ser convocadas para local fora da sede do Arquivo Público do Distrito Federal, 
por deliberação do Plenário ou ad referendum deste, sempre que haja conveniência para adoção dessa medida. 
 
§3º O Presidente do COArqDF poderá convidar colaboradores para participar de reuniões, sem direito a voto, sempre 
que julgar conveniente ou quando haja proposta nesse sentido pela maioria de seus membros. 
 
Art. 6o O COArqDF somente se reunirá para deliberação com o quorum mínimo de oito conselheiros. 
 
Art. 7o O COArqDF poderá constituir câmaras técnicas e comissões especiais, com a finalidade de elaborar estudos, 
normas e outros instrumentos necessários à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados e ao 
funcionamento do SIARDF, bem como câmaras setoriais, visando a identificar, discutir e propor soluções para questões 
temáticas que repercutirem na estrutura e organização de segmentos específicos de arquivos, interagindo com as 
câmaras técnicas. 
 
Parágrafo único.  Os integrantes das câmaras e comissões serão designados pelo Presidente do COArqDF, ad 

referendum do Plenário. 
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Art. 8o É considerado de natureza relevante, não ensejando qualquer remuneração, o exercício das atividades de 
Conselheiro do COArqDF e de integrante das câmaras e comissões. 
 
Art. 9o A aprovação do regimento interno do COArqDF, mediante proposta deste, é da competência do Governador do 
Distrito Federal. 
 
Art. 10 As despesas do Conselho de Arquivos do Distrito Federal correrão à conta do orçamento do Distrito Federal, e 
deverão ser incluídas nas propostas orçamentárias formuladas para o Arquivo Público do Distrito Federal.  
 
Art. 11 A primeira reunião do Conselho de Arquivos deverá ocorrer em até 90 dias a contar da publicação deste 
Decreto. 
 
§1º A posse no cargo de Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal acarreta na posse automática na 
Presidência do Conselho. 
 
§2º O Presidente do Conselho de Arquivos adotará as providências para a realização da primeira reunião, especialmente 
quanto à indicação e designação dos representantes referidos no artigo 3º deste Decreto. 
 
§3º Na sua primeira reunião, o Conselho deverá, no mínimo: 
 
I – dar posse aos seus novos membros; 
II – aprovar o seu regimento interno; 
III – tratar dos assuntos administrativos concernentes ao seu funcionamento ao longo do ano. 
 
Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário. 
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3. Arquivo Público do DF 
 

A Resolução nº 27/2008 – Conarq, com a redação dada pela Resolução nº 29/2009 – 
Conarq apregoa que o Arquivo Público (omissis), por exercer atividades típicas de Estado, deverá 

ser dotado obrigatoriamente de autonomia de gestão e posicionamento hierárquico na estrutura 

funcional do Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que lhe permita 

desempenhar as prerrogativas [a ele] definidas (omissis). 
 
O Arquivo Público do Distrito Federal foi criado pelo Decreto nº 8.530/1985 como 

órgão da Administração Direta do Poder Executivo do Distrito Federal, dotado de relativa 
autonomia, nos termos da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964.  

 
Inicialmente, foi vinculado à então Secretaria de Estado de Educação e Cultura, 

passando, desde então, a diferentes vinculações, tais como à então Secretaria de Estado de Gestão 
Administrativa, Secretaria de Estado de Governo e, hoje, à Casa Civil da Governadoria do Distrito 
Federal. 

 
Essa alternância de vinculações pode ter sido um dos principais fatores que 

ocasionaram o desmantelamento do órgão, com instabilidade na formação do corpo técnico. Por 
muito tempo o órgão ostentou o menor orçamento do Distrito Federal. Como consequência, suas 
atividades estão aquém das necessidades da Administração Pública, em especial quanto ao 
funcionamento do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, apresentando ainda seríssimos 
problemas estruturais, como insuficiência de servidores para o desempenho das funções pertinentes, 
baixa qualidade de equipamentos e materiais, ausência de definição de fluxos e procedimentos, 
instabilidade na formação do corpo técnico, e assim por diante.  

 
Atentos a essa realidade e, especialmente, ao comando da Resolução do Conselho 

Nacional de Arquivos, transcrita, o Grupo de Trabalho analisou a questão, sobretudo do ponto de 
vista da sua natureza jurídica, estrutura orgânica e regimento interno. 
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3.1. Natureza jurídica  
 
Em estudo, constatou-se que não há uma predefinição de uma natureza jurídica 

especificamente adequada para a atividade exercida pelo ArPDF. Nos modelos internacionais, são 
diversas naturezas jurídicas atribuídas aos órgãos responsáveis pela guarda centralizada de arquivos 
permanentes e pela política de gestão documental, com diversificadas vinculações nas suas 
respectivas estruturas administrativas – ora vinculados a órgãos de cultura, de gestão administrativa, 
ou mesmo de ciência e tecnologia.  

 
Essa ausência de padrão se repete nos entes federativos do Estado Brasileiro, no qual 

também podem ser observadas vinculações distintas nas respectivas estruturas administrativas, ora a 
órgãos de cultura, ora a órgãos de gestão administrativa. O próprio Arquivo Nacional sofre com tal 
indefinição, após diferentes vinculações, mais recentemente tendo passado da Casa Civil da 
Presidência da República para o Ministério da Justiça1, sendo defendida atualmente a sua 
transformação em autarquia2. 

 
Não obstante, constatou-se que: 

 
- a relativa autonomia de que goza o ArPDF foi definida por lei em 1964, e consistia 
na possibilidade de abertura de conta bancária própria para o recebimento de 
recursos do orçamento do Distrito Federal, bem como de recursos decorrentes de 
arrecadação direta, autonomia para administração de créditos e definição do quadro 
de pessoal, contratação de empregados pelo regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, além da prerrogativa de nomeação e exoneração de funções de 
confiança, bem como de realização de licitações, dispensa e inexigibilidade de 
licitação, celebração de contratos e convênios, dentre outras, no que mais relevante. 
Na origem, a figura do órgão relativamente autônomo não possuía personalidade 
jurídica, sendo, porém, considerado como serviço descentralizado.  
 
- tal legislação, que concebeu o ArPDF nesse formato é anterior à Constituição 
Federal de 1988. Atualmente, porém, há basicamente duas figuras possíveis segundo 
a doutrina administrativista e nos termos do Decreto-Lei nº 200/1967 c/c CF/1988: 
na Administração Direta os órgãos despersonalizados em funcionamento em virtude 
de desconcentração administrativa; e na Administração Indireta as instituições 
dotadas de personalidade jurídica própria em virtude de descentralização 
administrativa.  
 
- na prática, hoje essa relativa autonomia não possui relevância para o funcionamento 
do órgão: 

 
- inicialmente, a condição de unidade orçamentária e unidade administrativa 
pode ser atribuída ao órgão independentemente da sua relativa autonomia. 

                                                           
1 Decreto nº 7.430, de 17 de janeiro de 2011. Disponível em <www.planalto.gov.br> 
2 Conforme diversas reportagens, dentre elas a disponível em <http://www.senado.gov.br/senadores/senador/cyromir 
anda/detalha_noticias.asp?codigo=116079> e notas taquigráficas da Sessão nº 198.2.54.O, da Câmara dos Deputados, 
disponível em <http://www.camara.gov.br/internet> 
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Desse modo, a administração de créditos é possível nos limites da Lei nº 
4.320/1964 e Decreto nº 32.598/2010, sendo que, apesar da figura atípica, o 
ArPDF é tratado como unidade gestora, administrativa e orçamentária da 
Administração Direta do Poder Executivo do Distrito Federal, sem qualquer 
distinção com relação aos demais órgãos que também assumem essa 
condição; 
 
- por conseguinte, em quase 30 anos de existência, nunca foi realizado 
concurso público específico para o órgão, que não possui quadro ou carreira 
próprios, tendo sido ineficaz a disposição que atribuiu aos gestores do 
ArPDF a responsabilidade por definir os quadros do órgão, bem como a 
prerrogativa de realizar contratações de pessoal sob o regime celetista, 
prática que, depois da Constituição Federal - CF/1988 e considerando o 
deferimento parcial de medida cautelar com relação à Emenda 
Constitucional - EC 19/1998, afigura-se impossível senão para os órgãos da 
Administração Indireta, desde que mediante concurso público;  
 
- ademais, quanto aos cargos em comissão e funções de confiança, são de 
livre nomeação e exoneração pelo Governador do Distrito Federal, chefe do 
Poder Executivo, conforme dispõe atualmente a Lei Complementar nº 
840/2011 e, antes, a Lei nº 8.112/90, aplicada a este ente federativo por 
força da então vigente Lei nº 197/1991;  
 
- já as aquisições de bens e materiais e contratações de serviços seguem as 
diretrizes da Lei nº 8.666/93, de forma integrada na estrutura do Distrito 
Federal, na qual as aquisições e contratações de serviços são centralizadas 
conforme Lei nº 2.340/1999, com redação dada pela Lei nº 2.568/2000, hoje 
se valendo da Subsecretaria de Licitações e Compras - SULIC da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Orçamento - SEPLAN para realização de 
procedimentos licitatórios (sendo instruídos no ArPDF apenas os processos 
de dispensa e inexigibilidade de licitação, como ocorre em todos os órgãos 
da Administração Direta do Distrito Federal não excluídos da referida 
centralização);  
 
- por fim, a gestão orçamentária e financeira do ArPDF é objeto de análise 
no âmbito do Sistema de Controle Interno do Distrito Federal, que hoje 
conta com a Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC como 
seu órgão central, sendo o ArPDF tratado como um órgão da administração 
direta sem qualquer distinção com relação aos demais, seja em Tomadas de 
Contas de Ordenadores de Despesas, seja nos relatórios de eficácia e 
eficiência.   

 
Tais circunstâncias foram analisadas pelo Grupo de Trabalho, que concluiu que a 

figura de órgão relativamente autônomo em nada colabora para o funcionamento do ArPDF. Tal 
relativa autonomia não tem aplicação prática. 
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3.1.1. Proposta – Conferir status de Secretário ao cargo de Superintendente do ArPDF 
 
Assim, é urgente o reposicionamento do Arquivo Público do Distrito Federal na 

estrutura do Governo do Distrito Federal, sendo de primeira ordem, como medida paliativa, a 
retirada do órgão da condição de relativamente autônomo. 

 
Ao adotar-se essa medida sem prejudicar a mínima autonomia administrativa, 

orçamentária e financeira de que hoje goza o ArPDF, será necessário conferir ao Superintendente o 
status de Secretário e retirá-lo da estrutura da Casa Civil, embora possa a ela manter-se 
organicamente vinculado.  

 
Sendo assim, como uma primeira medida, propõe-se que o Arquivo Público seja 

considerado como órgão da Administração Direta, administrativamente e diretamente subordinado 
ao Governador do Distrito Federal e organicamente vinculado à Casa Civil da Governadoria do 
Distrito Federal. 

 
Nesse modelo, o Arquivo Público conserva a mesma autonomia administrativa e 

orçamentária de que goza atualmente, corrige a anomalia jurídica em que hoje consiste a sua 
natureza de órgão relativamente autônomo, satisfaz aos ditames estipulados pelo Conselho Nacional 
de Arquivos, porém, sem perder a força política e apoio administrativo que alcança pela sua 
vinculação orgânica à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal. 

 
Ademais, a proposta também corrige uma disfunção, observada no âmbito do 

Sistema de Arquivos do Distrito Federal. É que o ArPDF, como órgão central do referido sistema, 
emana normas para observação de outros órgãos, cujos titulares, todavia, estão em níveis 
hierárquicos superiores. Com o status de Secretário e subordinação administrativa direta ao 
Governador do Distrito Federal, inclusive essa disfunção fica corrigida. 

 
3.1.2. Proposta – Transformar o ArPDF em Fundação Autárquica 

 
Não obstante à medida paliativa proposta, que pode ser adotada de imediato, o Grupo 

de Trabalho ainda propõe a transformação do Arquivo Público em Fundação Autárquica, pelas 
seguintes razões: 
 

- com a transferência da responsabilidade por outorga, como ocorre nas fundações 
autárquicas, o ArPDF passa a ter a titularidade sobre a prestação do serviço público 
de sua competência; 
 
- tal titularidade importa em maior autonomia para a gestão, que passa a fazer parte 
da Administração Indireta; 
 
- nesse novo modelo, o ArPDF terá crédito orçamentário vinculado diretamente ao 
orçamento do Distrito Federal; 
 
- essa figura ainda permite ao ArPDF arrecadar recursos diretamente, com garantia 
de retorno dos recursos às suas próprias atividades; 
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- no que se refere às normas pertinentes ao Sistema de Arquivos do Distrito Federal, 
serão emanadas pelo Conselho de Arquivos do Distrito Federal, sem prejuízo para a 
atividade; 
 
- desse modo, a nova fundação poderá prestar serviços ao Distrito Federal com 
especialidade e baixo custo, especialmente para elaboração de instrumentos 
arquivísticos; 
 
- firmado contrato de gestão, a fundação autárquica ainda poderá ser qualificada 
como agência executiva; 
 
- a fundação ainda poderá ser contratada pela iniciativa privada, podendo angariar 
importantes recursos para o seu funcionamento, além de colaborar para a promoção 
da gestão documental e divulgação da história do DF; 
 
- a medida também confere maior autonomia para a fiscalização dos atos 
concernentes à conservação e guarda de documentos no âmbito do Distrito Federal, 
tanto produzidos pela Administração Pública, como por particulares quando 
relevantes para a História do DF, ou como fontes de prova, cultura e informação; 
 
- os critérios de indicação do titular da fundação poderão ser mais técnicos, inclusive 
conferindo estabilidade por período de tempo compatível com a atividade típica de 
Estado; 
 
- o corpo de funcionários estará menos sujeito à movimentação para outras unidades 
do GDF, o que contribui para a especialização técnica e salvaguarda do 
conhecimento na gestão da informação; 
 
- há efetiva autonomia para as contratações de pessoal e de serviços terceirizados, 
bem como para a aquisição de equipamentos e materiais; e 
 
- sendo a fundação um patrimônio dotado de finalidade, há maior segurança sobre a 
titularidade do patrimônio do ArPDF, especialmente quanto aos imóveis necessários 
ao seu funcionamento. 

 
Por esses principais motivos, defende-se a transformação do ArPDF em Fundação 

Autárquica, conforme projeto de lei apresentado. 
 
3.1.3. Objetivo: definir a melhor posição para o órgão na estrutura do Distrito Federal, atualmente 
vinculado à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, na condição de órgão relativamente 
autônomo da Administração Direta do Poder Executivo. 
 
3.1.4. Dispositivos que regem a matéria: 
 
- Lei nº 4.545/1964: 
 

Art 3º A administração descentralizada da Prefeitura do Distrito Federal compreende:   
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I - Sem personalidade jurídica: 
a) (omissis); 
b) os serviços ou estabelecimentos relativamente autônomos. 
(omissis) 
Art 12. O Poder Executivo do Distrito Federal assegurará autonomia administrativa e 
financeira no grau conveniente, aos serviços em regime industrial, como tais entendidos os 
órgãos ou estabelecimentos incumbidos da supervisão ou execução de serviços que, pela 
natureza peculiar de suas atividades, devam ter flexibilidade administrativa e financeira 
(VETADO) observado, em qualquer caso, o disposto no art. 3º e seus parágrafos. 
Parágrafo único. Além do pessoal submetido ao regime do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União e legislação complementar, os serviços de que trata êste artigo 
poderão utilizar pessoal sujeito ao regime da legislação geral do trabalho. 
 

- Decreto nº 8.530/1985: 
 
Art. 1° - Fica criado o Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF, órgão da 
Administração Direta, relativamente autônomo, vinculado à Secretaria de Educação e 
Cultura para fins do exercício do controle e supervisão de que trata o artigo 3°, da Lei n° 
4.545, de 10 de dezembro de 1964.  
(omissis) 
Art. 15 Ao Arquivo Público do Distrito Federal, para a execução de suas atividades fim, é 
assegurada relativa autonomia administrativa e financeira, sob a supervisão e Controle da 
Secretaria de Educação e Cultura, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão 
próprio da Secretaria de Finanças, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º, da Lei Nº 4.545, 
de 10 de dezembro de 1964. 
Art. 16 - A autonomia administrativa e financeira de que trata o artigo 12 da Lei Nº 4.545, 
assegurada pelo artigo anterior, caracteriza-se pelo exercício das competências regimentais 
atribuídas ao órgão, ou seja: 
I - desenvolver atividades de planejamento fundamental, orçamento programa e 
modernização administrativa, de acordo com as normas elaboradas pelos órgãos centrais 
dos respectivos sistemas; 
II - contratar serviços de terceiros para o cumprimento de suas atividades fim, nos termos 
da legislação em vigor; 
III - admitir, dispensar e demitir pessoal sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho; 
IV - designar, nomear, dispensar e exonerar pessoal para funções de confiança e cargos de 
níveis superior e intermediário; 
V praticar atos de administração relativo ao regime jurídico do pessoal; 
VI - elaborar e propor tabelas de pessoal e respectivas alterações; 
VII - elaborar e propor alterações no plano de lotação; 
VIII - elaborar e propor planos de benefícios para servidores; 
IX - realizar ou dispensar licitações, nos termos da legislação vigente; 
X - receber as receitas provenientes de suas atividades; 
XI - movimentar contas bancárias; 
XII exercer atividades de tesouraria e escrituração contábil; 
XIII - elaborar balancetes e demonstrativos; 
XIV - administrar e promover a conservação do patrimônio sob sua guarda e 
responsabilidade; 
XV - celebrar contratos e convênios, nos termos da legislação vigente; 
XVI - estabelecer normas internas de administração geral, obedecida a legislação expedida 
pelos órgãos sistêmicos centrais. 
Art. 17 - O Superintendente é competente para administrar créditos, na qualidade de 
ordenador de despesas do Arquivo Público do Distrito Federal, ou pelas quais este 
responda, observadas as normas vigentes de execução orçamentária e financeira do Distrito 
Federal. (omissis) 
Art. 19 - O Arquivo Público do Distrito Federal abrirá conta em seu próprio nome, em 
banco oficial, para a movimentação dos recursos repassados. 
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Parágrafo Único – Os cheques para pagamento ou movimentação de contas e as ordens 
bancárias serão assinadas, conjuntamente, pelo Superintendente e pelo titular da unidade de 
administração geral do Arquivo Público do Distrito Federal. 
 

- Decreto nº 32.716/2011 
 
Art. 2º, §2° São órgãos relativamente autônomos da administração direta: 
I – (omissis); 
II - Arquivo Público do Distrito Federal. 
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3.1.5. Minuta de Decreto – status de Secretaria com vinculação orgânica à Casa Civil 
 

DECRETO DE          DE                               DE 2014. 
 

Dispõe sobre a natureza jurídica do Arquivo Público do 
Distrito Federal e dá outras providências.  

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso X da Lei 
Orgânica do Distrito Federal 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica conferido ao cargo de Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal o status de Secretário de 
Estado, sem aumento de despesa. 
 
Art. 2º O Poder Público do Distrito Federal garantirá autonomia de gestão e posicionamento hierárquico estratégico ao 
Arquivo Público do Distrito Federal na estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal. 
 
Art. 3º O artigo 2º do Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso LXVI: 
 
“LXVI – Arquivo Público do Distrito Federal.” 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o inciso II do §2º do Artigo 2º do Decreto nº 32.716, de 1º 
de janeiro de 2011. 
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3.1.4. Minuta de Projeto de Lei – Transformação do ArPDF em Fundação Autárquica 
 

 
PROJETO DE LEI Nº , DE      DE           DE          .  

 
Dispõe sobre a instituição da Fundação Arquivo 
Público do Distrito Federal - ArPDF. 

 
 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, FAÇO SABER QUE A 
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º Fica instituída a Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF, entidade de direito público, de natureza 
autárquica, vinculada à Casa Civil do Distrito Federal ou ao órgão que a suceder, com sede e foro na cidade de Brasília. 
 
Art. 2º A Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF tem como finalidades: 
  
I - coordenar o Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF, o Sistema de Documentação e Comunicação 
Administrativa – SDCA e sistemas congêneres, bem como estabelecer diretrizes e normas para sua organização e 
funcionamento, na condição de Órgão Central, e promover a integração e interação das unidades de arquivo e protocolo 
dos órgãos e entidades do Distrito Federal; 
II - assegurar especial proteção, preservação, manutenção, tratamento, pesquisa e divulgação aos documentos 
arquivísticos de valor permanente no âmbito do Poder Público do Distrito Federal; 
III - planejar, criar, implantar e administrar a infraestrutura adequada para centralização de arquivos administrativos no 
âmbito dos órgãos e entidades do Distrito Federal; 
IV – contribuir para a modernização da gestão de documentos de arquivos. 
 
Art. 3º Para a consecução de suas finalidades, são deveres e prerrogativas da Fundação Arquivo Público do Distrito 
Federal – ArPDF: 
 
I – formular, planejar e coordenar diretrizes e políticas governamentais na área de arquivos no âmbito do Poder 
Executivo do Distrito Federal; 
II – promover programas, projetos e ações de gestão, transferência, recolhimento, preservação, pesquisa e difusão do 
acervo documental do Distrito Federal, garantindo pleno acesso à informação pública, nos termos da lei; 
III – propor medidas para compatibilizar a legislação arquivística do Distrito Federal com as normas emanadas pelo 
Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ; 
IV – formular, planejar, coordenar e definir requisitos e acompanhar, orientar, desenvolver e aperfeiçoar de forma 
contínua o desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados de gestão de documentos e arquivos, 
informações e processos digitais no âmbito do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF, em conformidade 
com as políticas nacionais e distritais de arquivos; 
V – pesquisar, identificar, selecionar, receber, adquirir, recolher, manter, proteger, conservar, preservar e restaurar, 
independentemente de formato ou suporte, originais de arquivos públicos e privados declarados de interesse público e 
social, quando constituírem conjunto de fontes relevantes para a história e para o desenvolvimento científico do Distrito 
Federal e municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE e que contribuam para 
a memória da sociedade, de suas comunidades e de seus indivíduos; 
VI - aprovar e criar fundos e coleções relacionados com a História do Distrito Federal e Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico - RIDE; 
VII – realizar e incentivar, direta ou indiretamente, pesquisas de interesse público relacionadas com a História do 
Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE, para divulgação por meio da produção de 
material de cunho educativo e cultural e da promoção e colaboração com programas culturais, educacionais e 
científicos; 
VIII - promover ações que valorizem a história e a memória da sociedade, comunidades e indivíduos e que estejam 
voltadas a garantir que o acervo histórico seja objeto de inclusão social e base estruturante da rede de apoio social,  
IX - promover as instituições arquivísticas, o Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF e o acervo sob sua 
guarda e propor providências para apuração de atos lesivos à política de arquivos do Distrito Federal; 
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X - manter intercâmbio técnico e cultural com entidades correlatas nacionais e internacionais, para atividades de 
pesquisa e de divulgação relacionadas com a História do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento 
Econômico - RIDE; 
 
Art. 4º A Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF é composta pela área de 38.458,88m², inscrita no 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital sob a matrícula nº 11.176, que passa a ser de sua 
propriedade. 
  
Parágrafo único. A responsabilidade pela gestão do complexo do Arquivo Público do Distrito Federal é da Fundação 
Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF. 
  
Art. 5º Constitui patrimônio da Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF: 
  
I – o bem imóvel de matrícula nº 11.176, inscrito no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital; 
II - os bens móveis do patrimônio do Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF; 
III - os bens móveis e imóveis, bem como os direitos a ela transferidos, a qualquer título, por pessoas físicas ou jurídicas 
de direito público ou privado, nacionais ou internacionais; 
IV - recursos de heranças jacentes do Distrito Federal; 
V – todos aqueles que forem legalmente adquiridos. 
 
Art. 6º Constituem recursos da Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF: 
  
I - doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou internacionais; 
II - recursos provenientes de ajustes, convênios ou acordos de cooperação técnico-financeira celebrados com entidades 
nacionais, de direito público ou privado, e internacionais de direito privado; 
III - rendas resultantes da exploração de seus bens; 
IV - dotações orçamentárias e créditos adicionais consignados no orçamento do Distrito Federal; 
V - receitas de qualquer natureza provenientes do exercício de suas atividades; 
VI - transferência de outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal; 
VII - resultados de aplicações financeiras, na forma da legislação vigente; 
VIII - dotações de, no mínimo, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) no seu primeiro ano de atuação, de 0,50% 
(cinquenta centésimos por cento) no segundo ano e de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) a partir do terceiro 
ano, da receita orçamentária anual do Distrito Federal, repassada em duas parcelas, semestralmente, no período de cada 
exercício; 
 
Parágrafo único. As dotações e os recursos destinados à Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF serão 
geridos privativamente por ela. 
  
Art. 7º A Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF é constituída pelos seguintes órgãos: 
  
I - Conselho Deliberativo; 
II – Presidência; 
III – Superintendência; 
 
Art. 8º O Conselho Deliberativo será integrado pelo Presidente da Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - 
ArPDF, que o presidirá, e outros 14 (quatorze) membros, nomeados pelo Governador do Distrito Federal, consoante os 
seguintes critérios: 
 
I – 02 (dois) de sua livre escolha, entre pessoas de reconhecido conhecimento nas áreas de Arquivologia aplicada à área 
pública e História do Distrito Federal; 
II – 02 (dois) indicados por Universidades que possuam curso de Arquivologia no Distrito Federal; 
III - 02 (dois) indicados por Universidades que possuam curso de História no Distrito Federal; 
IV – 02 (dois) indicados pela Casa Civil do Distrito Federal; 
V – 01 (um) indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal; 
V – 01 (um) indicado pela Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal; 
V – 01 (um) indicado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; 
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VI – 01 (um) indicado pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal; 
VI – 01 (um) indicado por Associação reconhecida na área de Arquivologia, no âmbito do Distrito Federal; 
VII - 01 (um) indicado por Associação reconhecida na área de História, no âmbito do Distrito Federal; 
 
§ 1º A função de Membro do Conselho não poderá ser exercida por período superior a 06 (seis) anos e não será 
remunerada. 
 
§ 2º Em caso de vacância, a substituição deverá ser imediata, por quem de direito. 
 
Art. 9º Compete ao Conselho Deliberativo: 
 
I – elaborar e modificar os estatutos da Fundação e submetê-lo à aprovação do Governador do Distrito Federal; 
II – elaborar e modificar seus regimentos bem como resolver os casos omissos; 
III – orientar a política patrimonial e financeira da Fundação; 
IV – deliberar sobre provimento e remuneração dos cargos administrativos da Fundação; 
V – aprovar os programas de trabalho, orçamento e prestação de contas da Fundação; 
VI – definir e aprovar critérios, diretrizes e áreas prioritárias de atuação da Fundação. 
 
Art. 10 A Presidência será composta por: 
 
I – Presidente; 
II – Chefe de Gabinete; 
III – Assessoria. 
 
Parágrafo único. O Presidente da Fundação será escolhido e nomeado pelo Governador do Distrito Federal para 
mandato de 2 (dois) anos, prorrogável uma única vez por igual período. 
 
Art. 11 Compete à Presidência: 
 
I – propor a estrutura administrativa da Fundação; 
II – propor o plano anual da Fundação ao Conselho Deliberativo; 
III – elaborar a proposta orçamentária anual e submetê-la ao Conselho Deliberativo; 
IV – orientar, acompanhar e fiscalizar o andamento de todos os projetos em curso na Fundação; 
V – propor ao Conselho Deliberativo o Quadro de Lotação com o número de profissionais necessários ao 
funcionamento da Fundação, bem como sua remuneração; 
VI - emitir parecer sobre as contas trimestrais e anuais da Fundação; 
VII - acompanhar, fiscalizar e orientar a administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, de materiais e 
serviços da Fundação; 
VIII – elaborar relatório anual das atividades da Fundação e promover sua divulgação, após a aprovação do Conselho 
Deliberativo; 
 
Art. 12 Compete ao Presidente da Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF, além de outras atribuições 
que lhe fixar o estatuto e o regimento: 
 
I – representar a Fundação, em juízo ou fora dele, podendo constituir mandatário para este fim; 
II – convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo, com direito ao voto de qualidade, além do voto comum, 
na forma do respectivo regimento; 
III – convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo; 
IV – garantir a execução do programa de ação da Fundação e das demais decisões do Conselho Deliberativo; 
V – exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto e Regimento da Fundação. 
 
Art. 13 A Superintendência terá no mínimo a seguinte estrutura: 
 
1. Superintendência 
1.1. Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal 
2. Coordenadoria-Executiva 
2.1. Assessoria de Programas e Projetos  
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2.2. Assessoria de Comunicação Social 
2.3. Assessoria Jurídica 
2.4. Unidade de Gestão de Documentos 
2.5. Unidade de Ouvidoria e Controle Interno 
2.6. Unidade de Administração Geral 
2.6.1. Gerência de Gestão de Pessoas 
2.6.2. Gerência de Orçamento e Finanças 
2.6.3. Gerência de Contratos e Convênios 
2.6.4. Gerência de Material, Patrimônio e Serviços 
2.7. Unidade de Tecnologia da Informação 
2.8. Unidade de Administração do Complexo Arquivo Público do Distrito Federal 
3. Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos  
3.1. Coordenação de Gestão de Documentos  
3.1.1. Gerência de Assistência Técnica 
3.1.2. Gerência de Elaboração e Acompanhamento de Instrumentos Arquivísticos 
3.1.3. Gerência de Capacitação 
3.1.4. Gerência de Fiscalização e Monitoramento 
3.1.5. Gerência de Tecnologia da Informação Arquivística 
3.2. Coordenação dos Centros de Arquivos 
3.2.1. Gerência de Processamento Técnico 
3.2.2. Gerência de Atendimento Administrativo 
3.2.3. Gerência de Transferência de Acervos 
4. Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente 
4.1. Coordenação de Tratamento e Preservação  
4.1.1. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Digital 
4.1.2. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Textual 
4.1.3. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Audiovisual 
4.1.4. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Cartográfico e Iconográfico 
4.2. Coordenação de Pesquisa e Difusão  
4.2.1. Gerência de Pesquisa e Difusão 
4.3. Coordenação de Acesso 
4.3.1. Gerência de Acervo Bibliográfico 
4.3.2. Gerência de Atendimento ao Público 
 
Art. 14. As competências dos órgãos da Superintendência da Fundação serão definidas no estatuto e no regimento 
interno, observando no mínimo o seguinte: 
 
I - caberá à Coordenadoria-Executiva a coordenação geral das áreas de staff e administração-geral;    
II – caberão à Coordenadoria-Geral de Gestão Documental a orientação e instrução dos procedimentos relativos à área 
de arquivologia aplicada à Administração Pública; 
III – caberão à Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente as competências relativas à guarda, tratamento e 
preservação dos documentos de valor histórico e permanente do Distrito Federal e de pesquisa, acesso e difusão cultural 
do acervo. 
 
Art. 15. A estrutura funcional da Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF, com a quantidade de cargos 
em comissão, sua denominação e o valor da retribuição, será encaminhada à Câmara Legislativa no prazo de sessenta 
dias a contar da publicação desta lei. 
 
§1º São cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, sob a regência do disposto no artigo 5º da Lei 
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011: 
 
I – Superintendente, símbolo CNE-2; 
II – Assessor Especial da Superintendência, símbolo CNE-6; 
III – Secretário de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal, símbolo CNE-6; 
IV – Coordenador-Executivo, símbolo CNE-5; 
V – Chefe da Assessoria de Comunicação Social, símbolo CNE-6; 
VI – Chefe da Assessoria de Programas e Projetos, símbolo CNE-6;  
VII – Coordenador-Geral do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, símbolo CNE-5; 
VIII – Coordenador de Gestão de Documentos, símbolo CNE-6; 
IX – Coordenador dos Centros de Arquivos, símbolo CNE-6; 
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X – Coordenador-Geral do Arquivo Permanente, símbolo CNE-05;  
XI - Coordenador de Tratamento e Preservação, símbolo CNE-06; 
XII – Coordenador de Pesquisa e Difusão Cultural, símbolo CNE-06; 
XIII – Coordenador de Acesso, símbolo CNE-06. 
 
§2º Todos os demais cargos de livre nomeação e exoneração na estrutura orgânica do ArPDF, não citados 
expressamente no § 1º deste artigo, são funções de confiança, privativas de servidor efetivo, nos termos do artigo 6º da 
Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. 
 
Art. 16. Os cargos e funções da Superintendência do Arquivo Público do Distrito Federal passam a compor a estrutura 
da Fundação Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF, sem redução de número nem modificação de função, com a 
consequente manutenção de todas as obrigações, direitos e vantagens. 
 
§1º No prazo do caput do artigo 15 deverá ser encaminhado, à Câmara Legislativa, Projeto de Lei para criação de 
carreira específica para a Fundação. 
 
§2º Enquanto não criada carreira específica, a Fundação poderá solicitar servidores da Administração Pública Direta do 
Distrito Federal, na forma do artigo 157, inciso II da Lei Complementar nº 840/2011, mediante indicação à Secretaria 
de Estado de Governo do Distrito Federal, até o limite do Quadro de Lotação aprovado; 
 
§3º Na solicitação de que trata o §2º, bastará à Fundação indicar o nome, a matrícula e o órgão de origem do servidor 
requisitado, bem como a atividade a ser desempenhada e o prazo para o seu retorno, e será irrecusável pelo superior 
hierárquico quando deferida pela Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, devendo o exercício na 
Fundação iniciar-se no dia seguinte ao da publicação da respectiva decisão.  
 
§4º Os servidores atualmente ou que venham a ser cedidos ou redistribuídos à Fundação não terão prejuízo nos seus 
direitos e vantagens, ficando inclusive assegurado o sistema remuneratório, com ônus para a origem. 
 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário. 
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3.2. Estrutura orgânica  
 

A atual estrutura do ArPDF foi aprovada em agosto/2013, correspondendo a um 
custo3 de pouco mais que 150 mil reais mensais à conta do orçamento do Distrito Federal: 

 

SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO QTD TOTAL CUSTO 

CNE-2 R$ 2.401,56 R$ 9.606,23 R$ 12.007,79 1 R$ 12.007,79 

CNE-6 R$ 1.171,16 R$ 4.684,66 R$ 5.855,82 10 R$ 58.558,20 

CNE-7 R$ 936,93 R$ 3.747,73 R$ 4.684,66 5 R$ 23.423,30 

DF-14 R$ 587,54 R$ 2.350,17 R$ 2.937,71 12 R$ 35.252,52 

DF-12 R$ 448,35 R$ 1.793,39 R$ 2.241,74 9 R$ 20.175,66 

DF-10 R$ 323,44 R$ 1.293,77 R$ 1.617,21 1 R$ 1.617,21 

TOTAL 38 R$ 151.034,68 
  

Nesse sentido, de acordo com o Decreto nº 34.586/2013, o organograma do Arquivo 
Público do Distrito Federal pode ser assim representado, na linha de subordinação direta à 
Superintendente: 

 
                                                           
3 O cálculo considera somente os valores de vencimento e representação constantes do quadro disponível em  
<http://www.transparencia.df.gov.br/RemuneracaoServidores/Cargos%20em%20comiss%C3%A3o.pdf> 

Superintendente 
1 CNE - 02 

Coordenação de 
Administração Geral 

1 CNE – 06 
1 CNE – 07 
2 DF – 14 
4 DF - 12 

Assessoria Especial 
1 CNE – 06 
2 CNE – 07 
1 DF – 12 
1 DF - 10 

Assessoria Jurídica 
1 CNE - 06  

Assessoria de 
Comunicação Social 

1 CNE - 06 

Assessoria de 
Programas e Projetos 

1 CNE - 06 

Coordenação de Gestão 
Documental 
1 CNE – 06 
3 DF – 14 
3 DF – 12 

 

Coordenação de 
Arquivo Histórico 

1 CNE – 06 
6 DF - 14 

Coordenação de 
Pesquisa 

1 CNE – 06 
1 DF - 14 

Coordenação de 
Educação e Cultura 

1 CNE – 06 
1 CNE - 07 

Ouvidoria 
1 CNE – 06 
1 DF - 12 

Diretoria de Tecnologia 
da Informação 

1 CNE - 07 
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Nesse sentido, a estrutura atual apresenta pontos que precisam ser revisados: 
 

• o modelo atual corresponde a uma estrutura funcional, com traços de vinculação 
linear com staff; 

• nesse sentido, verifica-se que, de uma composição com 38 cargos, 11 estão 
diretamente subordinados à Superintendente, dirigente máxima do órgão; 

• de 45 servidores lotados no órgão, apenas 7 não são titulares de cargos em 
comissão ou funções de confiança; 

• não há definição de quais unidades são chefiadas por titulares de funções de 
confiança, e quais são chefiadas por titulares de cargos em comissão.  
 

Por conseguinte, saindo da análise do modelo adotado e passando aos pontos 
específicos da estrutura, verifica-se que: 
 

• o Núcleo de Atendimento ao Cidadão encontra-se subordinado à Ouvidoria, 
apesar de uma baixa correlação entre as atividades; 

• a Ouvidoria do ArPDF recebe um baixo volume de manifestações; 

• o ArPDF não possui setor de controle interno, apesar da sua importância como 
instrumento de gestão; 

• o Núcleo de Protocolo trata as correspondências endereçadas à Superintendência, 
sem estar localizado na estrutura de Gabinete; 

• é conveniente haver estrutura própria de desenvolvimento de soluções 
tecnológicas vinculada à gestão documental; 

• é conveniente que as estruturas relacionadas à pesquisa e divulgação do acervo 
estejam subordinadas ao responsável pela sua guarda e conservação. 
 

3.2.1. Aperfeiçoar a estrutura orgânica do ArPDF sem aumento de despesas 
 

Pelo exposto, reestruturamos o organograma do órgão, tendo como objetivo principal 
o seu aperfeiçoamento sem4 aumento de despesas, restando assim definida a composição de cargos, 
compatível com as demais propostas formuladas neste relatório (de conferir status de Secretário ao 
cargo de Superintendente ou de transformar o ArPDF em fundação autárquica), ou mesmo com a 
atual natureza do ArPDF (de órgão relativamente autônomo): 

 
 

SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO QTD TOTAL CUSTO 

CNE-2 R$ 2.401,56 R$ 9.606,23 R$ 12.007,79 1 R$ 12.007,79 

 CNE-5 R$ 1.301,27 R$ 5.205,08 R$ 6.506,35 3 R$ 19.519,05 

CNE-6 R$ 1.171,16 R$ 4.684,66 R$ 5.855,82 7 R$ 40.990,74 

CNE-6  FC R$ 4.684,66 R$ 4.684,66 4 R$ 18.738,64 

CNE-7  FC R$ 3.747,73 R$ 3.747,73 2 R$ 7.495,46 

DF-14  FC R$ 2.350,17 R$ 2.350,17 22 R$ 51.703,74 

TOTAL 39 R$ 150.455,42 
 
                                                           
4 O cálculo considera somente os valores de vencimento e representação constantes do quadro disponível em  
<http://www.transparencia.df.gov.br/RemuneracaoServidores/Cargos%20em%20comiss%C3%A3o.pdf> 
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Os novos cargos definidos ficaram assim organizados:  
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A nova estrutura foi organizada nos seguintes grupos: 
 

Grupo Descrição Cargos 

Governança 

Centro de liderança, responsável pelo 
processo de tomada de decisões, bem 
como pela supervisão da sua 
implementação. 

- Superintendente 
- Coordenador-Executivo 
- Coordenador-Geral do Sistema de Arquivos 
- Coordenador-Geral do Arquivo Permanente 

Suporte estratégico 

Responsável pela visão de futuro do 
ArPDF, planejamento orçamentário e 
processos de avaliação e 
monitoramento das ações  

- Chefe da Assessoria de Programas e Projetos 
- Chefe da Unidade de Ouvidoria e Controle Interno 
- Coordenador de Gestão de Documentos 
- Coordenador dos Centros de Arquivos  
- Coordenador de Tratamento e Preservação  
- Coordenador de Pesquisa e Difusão Cultural 
- Coordenador de Acesso 

Suporte administrativo 

Responsável pela comunicação das 
ações e viabilização formal das 
decisões tomadas pelo grupo de 
governança, com respeito às normas 
aplicáveis 

- Chefe da Assessoria de Comunicação Social 
- Chefe da Assessoria Jurídica 
- Chefe da Unidade de Gestão de Documentos 
- Chefe da Unidade de Administração Geral 
- Gerente de Gestão de Pessoas 
- Gerente de Orçamento e Finanças 
- Gerente de Contratos e Convênios 

Infraestrutura 

Responsável pela infraestrutura 
adequada à execução das rotinas diárias 
e implementação das decisões tomadas 
pelo grupo de governança 

- Chefe da Unidade de Tecnologia da Informação 
- Gerente de Material, Patrimônio e Serviços 
 

Prestação de serviços 

Responsável pelo gerenciamento e 
execução das atividades-fim do órgão 
por meio da prestação dos serviços de 
competência do ArPDF 

- Gerente de Assistência Técnica 
- Gerente de Elaboração e Acomp. de Instrum. Arq. 
- Gerente de Capacitação 
- Gerente de Fiscalização e Monitoramento 
- Gerente de Tec. da Informação Arquivística 
- Gerente de Processamento Técnico 
- Gerente de Atendimento Administrativo 
- Gerente de Transferência de Acervos 
- Gerente de Preservação do Acer. Digital 
- Gerente de Preservação do Acer. Textual 
- Gerente de Preservação do Acer. Audiovisual 
- Gerente de Preservação do Acer. Cart. e Icon. 
- Gerente de Pesquisa e Difusão  
- Gerente de Acervo Bibliográfico 
- Gerente de Atendimento ao Público 

 
- o critério de departamentalização ainda está nas funções a serem desempenhadas 
nos setores, continuando o órgão a contar com uma estrutura funcional. Não 
obstante, foi priorizada uma vinculação linear com relação à Superintendência, de 
modo que os setores de staff estejam subordinados a uma função de linha; 
 

- de uma composição com 42 cargos, apenas 4 estão diretamente subordinados à 
Superintendente, dirigente máxima do órgão; 
 

- a proporção de cargos com relação ao número de servidores lotados no órgão 
aumentou, passando de 38/45 para 42/45. Não obstante, conforme Plano de Ação 
aprovado pelo órgão para 2014/2015, previu-se a vinda de servidores efetivos por 
cessão e redistribuição, além da realização de concurso público para provimento de 
cargos do quadro deste ArPDF; 
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- definiram-se os cargos em comissão nas estruturas de governança e de suporte 
estratégico, até o terceiro nível de subordinação, sendo eles: 
 

Nível Cargo Símbolo 
1º Superintendente CNE-2 

2º 
Coordenador-Executivo (a) 

CNE-5 Coordenador-Geral do Sistema de Arquivos (a) 
Coordenador-Geral do Arquivo Permanente (a) 

3º 

Assessor Especial da Superintendência (a) 

CNE-6 

Chefe da Assessoria de Comunicação Social 
Coordenador de Gestão de Documentos (a) 
Coordenador dos Centros de Arquivos (a) 
Coordenador de Tratamento e Preservação (a) 
Coordenador de Pesquisa e Difusão Cultural (a) 
Coordenador de Acesso 

 
- as funções de confiança ficaram reservadas à Assessoria de Programas e Projetos e 
às estruturas de suporte administrativo, infraestrutura e prestação de serviço público: 
 

Nível Cargo Símbolo Vinculação 

3º 

Chefe da Assessoria de Programas e Projetos 

CNE-6 Coordenadoria 
Executiva 

Chefe da Assessoria Jurídica 
Chefe da Unidade de Administração-Geral 
Chefe da Unidade de Ouvidoria e Controle Interno 
Chefe da Unidade de Gestão de Documentos CNE-7 

4º 

Gerente de Gestão de Pessoas 

DF 14 
Unidade de 
Administração 
Geral 

Gerente de Orçamento e Finanças 
Gerente de Contratos e Convênios 
Gerente de Material Patrimônio e Serviços 
Gerente de Assistência Técnica 

DF 14 
Coordenação de 
Gestão de 
Documentos 

Gerente de Elaboração e Acompanhamento de Instrumentos Arquivísticos 
Gerente de Capacitação 
Gerente de Fiscalização e Monitoramento 
Gerente de Tecnologia da Informação Arquivística 
Gerente de Processamento Técnico 

DF 14 
Coordenação 
dos Centros de 
Arquivos  

Gerente de Atendimento Administrativo 
Gerente de Transferência de Acervos 
Gerente de Preservação do Acervo Digital 

DF 14 
Coordenação de 
Tratamento e 
Preservação 

Gerente de Preservação do Acervo Textual 
Gerente de Preservação do Acervo Audiovisual 
Gerente de Preservação do Acervo Cartográfico e Iconográfico 

Gerente de Pesquisa e Difusão DF 14 

Coordenação de 
Pesquisa e 
Difusão 
Cultural 

Gerente de Acervo Bibliográfico 
DF 14 

Coordenação de 
Acesso  Gerente de Atendimento ao Público 

 
- ainda foram previstas funções de confiança para assessores dos cargos de nível 2, 
ficando assim distribuídos: 
 

Símbolo Cargo Nível do cargo assistido 

DFA 14 
Assessor da Coordenadoria-Executiva 

2 Assessor da Coordenação-Geral do Sistema de Arquivos 
Assessor da Coordenação-Geral do Arquivo Permanente 
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Nesse sentido, a delimitação de quais são os cargos em comissão e quais são as 
funções de confiança na estrutura organizacional adquire importância estratégica. No modelo 
proposto, tal delimitação foi feita com base na doutrina5 de Celso Antônio Bandeira de Mello, 
Vicente de Paulo Saraiva, Marçal Justen Filho, Márcio Cammarosano, Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho, Lúcia do Valle Figueiredo e José dos Santos Carvalho Filho, pela qual fica claro que a 
definição de cargos em comissão segue o critério da governabilidade, e a definição das funções de 
confiança o critério da dirigibilidade. No primeiro, há preferência quanto à transmissão das decisões 
de governo, com disciplina política e diretiva, enquanto no segundo sobressai-se a necessidade 
administrativa de organização das funções, com disciplina tão somente diretiva. 

 
Por fim, foram corrigidas as disfunções verificadas no organograma, com as 

seguintes medidas: 
 

- aproximou-se a estrutura do ArPDF ao modelo de estrutura organizacional linear, mais 
recomendado para organizações de menor volume, como é o caso do ArPDF; 
 
- o atendimento ao público em geral será feito no âmbito da Coordenação de Acesso, na 
estrutura da Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente;  
 
- não foi prevista unidade exclusiva de Ouvidoria. Não obstante, não haverá prejuízo 
para a atividade, uma vez que deverá ser designado servidor responsável por exercê-las 
no âmbito do ArPDF, como unidade seccional do Sistema de Ouvidoria do Distrito 
Federal, conforme permite a Lei nº 4.896/2012, artigo 2º, §1º. Tal servidor será 
designado na estrutura da Unidade de Controle Interno; 
 
- foi criada a Unidade de Ouvidoria e Controle Interno, para auxiliar a gestão no 
monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas, além das atividades de correição; 
 
- foi criada a Unidade de Gestão de Documentos, chefiada por titular de CNE-7, dando 
nova moldura à atividade, não apenas para atividades de protocolo, mas também para 
classificação, controle de temporalidade e destinação, bem como para coordenação das 
atividades junto ao Sistema de Arquivos do Distrito Federal. No ArPDF tal unidade está 
vinculada à Coordenadoria-Executiva; 
 
- foi criada a Gerência de Tecnologia da Informação Arquivística, na estrutura da 
Coordenação do Sistema de Arquivos, subordinada à Coordenadoria-Geral do Sistema 
de Arquivos, de modo que as soluções tecnológicas relacionadas com a gestão de 
documentos poderão ser tratadas de maneira específica. Nesse sentido, as atividades de 
suporte ao usuário e estruturas de rede foram transferidas à Gerência de Informática, 
vinculada à Unidade de Administração Geral; 

                                                           
5 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, volume 1. 3ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 248/249; SARAIVA, Vicente de Paulo. Expressões Latinas Jurídicas e Forenses. São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 197; Justificativa da Proposta de Emenda n° 39/97 à Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro.nsf/f95042bef101dbd703256532006e38ad/a15186cb3d3f96d203256523006dff6c? 
OpenDocument> acesso em 22 de julho de 2010; FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Cargos em Comissão e Funções de 
Confiança. Revista de Direito Público, n. 99, jul-set 1991. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 23/25; CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 20ª ed . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 574/575. 
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- foi criada a Coordenação de Pesquisa e Difusão Cultural subordinada à Coordenadoria-
Geral do Arquivo Permanente, ao lado da Coordenação de Tratamento e Preservação e 
da Coordenação de Acesso, responsáveis pela preservação e acesso ao acervo em seus 
diferentes suportes. Assim, as atividades relacionadas ao arquivo permanente, inclusive 
de acesso, estão concentradas na mesma estrutura. 
 
Especificamente quanto à criação da Unidade de Gestão de Documentos6 na estrutura 

da Coordenadoria-Executiva, pretendeu-se não apenas viabilizar as atividades previstas no âmbito 
do Sistema de Arquivos do Distrito Federal (para controle da produção, uso e tramitação de 
documentos), mas também agilizar o fluxo documental e acelerar a tomada de decisão (ver quadros 
1 e 2). Tal medida ainda está de acordo com a doutrina relacionada com a área de atuação7: 

  

 
   

 Quadro 1: 
 

 

Quadro 2: 
 

 
Em síntese, reestruturamos o organograma aumentando o nível hierárquico dos 

setores, de modo que seja possível identificar três unidades principais: Coordenadoria-Executiva, 
Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos e Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente. 
Assim, a estrutura organizacional se aproxima de um modelo linear, mais comum em organizações 
de menor volume, como o ArPDF. Mantivemos a departamentalização com base nas funções 
exercidas em cada setor, organizando-os, porém, com base em grupos distintos: de Governança, 
Suporte Estratégico, Suporte Administrativo, Infraestrutura e Prestação de Serviços Públicos. Com 
isso, há maior clareza das responsabilidades correspondentes a cada nível de atuação. Corrigimos as 
demais disfunções encontradas na observação da estrutura atual, de forma que o funcionamento da 
nova estrutura melhor se adeque às necessidades do órgão, tornando-o mais eficaz e, 
consequentemente, mais efetivo e eficiente, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis, para 
obtenção de melhores resultados. 

                                                           
6 Em substituição ao Núcleo de Arquivo e Protocolo. 
7 PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática – 3ª ed – rev. ampl. – Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio 
Vargas, 1997.  

 
Setores 

Unidade de 
Gestão de 

Documentos 

 
 

Coord-
Executiva 
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3.2.2. Aperfeiçoar a estrutura orgânica do ArPDF com aumento de despesas 
 

Caso seja possível o aumento de despesas, para o GT a estrutura que melhor se amolda à necessidade do serviço é a seguinte:
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As diferenças com relação à proposta sem aumento de despesas são as seguintes: 
 
• criação da Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal, 
chefiada por titular de Cargo de Natureza Especial, símbolo CNE-06, consistente em 
cargo em comissão no grupo suporte administrativo, para prestar o auxílio 
administrativo mediante a elaboração de atas de reunião, atos administrativos e 
correspondências em geral, bem como para garantir o impulso oficial na tramitação 
processual por parte do referido conselho; 

• criação da Unidade de Administração do Complexo ArPDF, chefiado por titular 
de Cargo de Natureza Especial, símbolo CNE-07, consistente em função de 
confiança no grupo infraestrutura, para garantir a manutenção predial do complexo 
administrativo sob responsabilidade do ArPDF; 

• a Assessoria de Programas e Projetos continua chefiada por titular de Cargo de 
Natureza Especial símbolo CNE-06, passando de função de confiança, de 
provimento exclusivo por servidor efetivo, para cargo em comissão, ainda no grupo 
suporte estratégico.     

 
Nessa proposta, restou assim resumida a composição de cargos: 
 

SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO QTD TOTAL CUSTO 

CNE-2 R$ 2.401,56 R$ 9.606,23 R$ 12.007,79 1 R$ 12.007,79 

 CNE-5 R$ 1.301,27 R$ 5.205,08 R$ 6.506,35 3 R$ 19.519,05 

CNE-6 R$ 1.171,16 R$ 4.684,66 R$ 5.855,82 9 R$ 52.702,38 

CNE-6 FC R$ 4.684,66 R$ 4.684,66 3 R$ 14.053,98 

CNE-7 FC R$ 3.747,73 R$ 3.747,73 3 R$ 11.243,19 

DF-14 FC R$ 2.350,17 R$ 2.350,17 22 R$ 51.703,74 

TOTAL 41 R$ 161.230,13 

 
Comparada com a estrutura atual, há um aumento8 de despesa mensal na ordem de 

R$10.195,45 (dez mil e cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos). 
 
Não obstante, há substancial ganho para a administração do ArPDF, que terá uma 

estrutura administrativa condizente com as funções por ele desempenhadas, segundo critérios claros 
para composição da estrutura organizacional e divisão de tarefas. 

 
Nesse sentido, os cargos ficaram assim organizados: 
 

Grupo Descrição Cargos 

Governança 

Centro de liderança, responsável pelo 
processo de tomada de decisões, bem 
como pela supervisão da sua 
implementação. 

- Superintendente 
- Coordenador-Executivo 
- Coordenador-Geral do Sistema de Arquivos 
- Coordenador-Geral do Arquivo Permanente 

Suporte estratégico 
Responsável pela visão de futuro do 
ArPDF, planejamento orçamentário e 

- Chefe da Assessoria de Programas e Projetos 
- Chefe da Unidade de Ouvidoria e Controle Interno 

                                                           
8 O cálculo considera somente os valores de vencimento e representação constantes do quadro disponível em  
<http://www.transparencia.df.gov.br/RemuneracaoServidores/Cargos%20em%20comiss%C3%A3o.pdf> 
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processos de avaliação e 
monitoramento das ações  

- Coordenador de Gestão de Documentos 
- Coordenador dos Centros de Arquivos  
- Coordenador de Tratamento e Preservação  
- Coordenador de Pesquisa e Difusão Cultural 
- Coordenador de Acesso 

Suporte administrativo 

Responsável pela comunicação das 
ações e viabilização formal das 
decisões tomadas pelo grupo de 
governança, com respeito às normas 
aplicáveis 

- Chefe da Sec. de Apoio ao Cons. de Arquivos do DF  
- Chefe da Assessoria de Comunicação Social 
- Chefe da Assessoria Jurídica 
- Chefe da Unidade de Gestão de Documentos 
- Chefe da Unidade de Administração Geral 
- Gerente de Gestão de Pessoas 
- Gerente de Orçamento e Finanças 
- Gerente de Contratos e Convênios 

Infraestrutura 

Responsável pela infraestrutura 
adequada à execução das rotinas diárias 
e implementação das decisões tomadas 
pelo grupo de governança 

- Chefe da Unidade de Adm. do Complexo ArPDF 
- Chefe da Unidade de Tecnologia da Informação 
- Gerente de Material, Patrimônio e Serviços 
 

Prestação de serviços 

Responsável pelo gerenciamento e 
execução das atividades-fim do órgão 
por meio da prestação dos serviços de 
competência do ArPDF 

- Gerente de Assistência Técnica 
- Gerente de Elaboração e Acomp. de Instrum. Arq. 
- Gerente de Capacitação 
- Gerente de Fiscalização e Monitoramento 
- Gerente de Tec. da Informação Arquivística 
- Gerente de Processamento Técnico 
- Gerente de Atendimento Administrativo 
- Gerente de Transferência de Acervos 
- Gerente de Preservação do Acer. Digital 
- Gerente de Preservação do Acer. Textual 
- Gerente de Preservação do Acer. Audiovisual 
- Gerente de Preservação do Acer. Cart. e Icon. 
- Gerente de Pesquisa e Difusão  
- Gerente de Acervo Bibliográfico 
- Gerente de Atendimento ao Público 

 
Na nova proposta, os cargos em comissão são os seguintes: 

 
Nível Cargo Símbolo 

1º Superintendente CNE-2 

2º 
Coordenador-Executivo (a) 

CNE-5 Coordenador-Geral do Sistema de Arquivos (a) 
Coordenador-Geral do Arquivo Permanente (a) 

3º 

Assessor Especial da Superintendência (a) 

CNE-6 

Chefe da Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do DF (a) 
Chefe da Assessoria de Programas e Projetos 
Chefe da Assessoria de Comunicação Social  
Coordenador de Gestão de Documentos (a) 
Coordenador dos Centros de Arquivos (a) 
Coordenador de Tratamento e Preservação (a) 
Coordenador de Pesquisa e Difusão Cultural (a) 
Coordenador de Acesso (a) 

 
E as funções de confiança, de provimento exclusivo por servidor efetivo: 

 
Nível Cargo Símbolo Vinculação 

3º 

Chefe da Assessoria Jurídica 

CNE-6 Coordenadoria 
Executiva 

Chefe da Unidade de Administração-Geral 
Chefe da Unidade de Ouvidoria e Controle Interno 
Chefe da Unidade de Gestão de Documentos 
Chefe da Unidade de Administração do Complexo ArPDF CNE-7 
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4º 

Gerente de Gestão de Pessoas 

DF 14 
Unidade de 
Administração 
Geral 

Gerente de Orçamento e Finanças 
Gerente de Contratos e Convênios 
Gerente de Material Patrimônio e Serviços 
Gerente de Assistência Técnica 

DF 14 
Coordenação de 
Gestão de 
Documentos 

Gerente de Elaboração e Acompanhamento de Instrumentos Arquivísticos 
Gerente de Capacitação 
Gerente de Fiscalização e Monitoramento 
Gerente de Tecnologia da Informação Arquivística 
Gerente de Processamento Técnico 

DF 14 
Coordenação 
dos Centros de 
Arquivos  

Gerente de Atendimento Administrativo 
Gerente de Transferência de Acervos 
Gerente de Preservação do Acervo Digital 

DF 14 
Coordenação de 
Tratamento e 
Preservação 

Gerente de Preservação do Acervo Textual 
Gerente de Preservação do Acervo Audiovisual 
Gerente de Preservação do Acervo Cartográfico e Iconográfico 

Gerente de Pesquisa e Difusão DF 14 

Coordenação de 
Pesquisa e 
Difusão 
Cultural 

Gerente de Acervo Bibliográfico 
DF 14 

Coordenação de 
Acesso  Gerente de Atendimento ao Público 

 
Por fim, as funções de confiança para staff aos cargos de nível 2 continuaram: 
 

Símbolo Cargo Nível do cargo assistido 

DFA 14 
Assessor da Coordenadoria-Executiva 

2 Assessor da Coordenação-Geral do Sistema de Arquivos 
Assessor da Coordenação-Geral do Arquivo Permanente 

 
3.2.3. Objetivo: definir o melhor organograma para o órgão, considerando a estrutura mínima 
necessária para o bom andamento de suas atividades, bem como a observação da legislação 
arquivística em vigor. 
 
3.2.4. Dispositivos que regulam a matéria: 
 
- Decreto nº 34.586/2013: 
 

Art. 3° O Arquivo Público do Distrito Federal, passa a denominar-se Superintendência do 
Arquivo Público do Distrito Federal.  
Parágrafo único. Vincula-se à Casa Civil, da Governadoria do Distrito Federal, a 
Superintendência do Arquivo Público do Distrito Federal, com a seguinte estrutura 
administrativa:  
1 SUPERINTENDÊNCIA DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL  
1.1 ASSESSORIA ESPECIAL  
1.2 ASSESSORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS  
1.3 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
1.4 ASSESSORIA JURÍDICA  
1.5 OUVIDORIA  
1.5.1 NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO  
1.6 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO  
1.7 COORDENAÇÃO DE PESQUISA  
1.7.1 GERÊNCIA DE PESQUISA E HISTÓRIA ORAL  
1.8 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL  
1.8.1 GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA  
1.8.1.1 NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS  
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1.8.1.2 NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS  
1.8.1.3 NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO  
1.8.2 GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS 
ARQUIVÍSTICOS  
1.8.3 GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E NORMATIZAÇÃO  
1.9 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
1.9.1 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO  
1.9.1.1 NÚCLEO DE ARQUIVO E PROTOCOLO  
1.9.1.2 NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS  
1.9.1.3 NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
1.9.1.4 NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
1.9.2 GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
1.10 COORDENAÇÃO DE ARQUIVO HISTÓRICO  
1.10.1 GERÊNCIA DE ACERVO DIGITAL  
1.10.2 GERÊNCIA DE ACERVO TEXTUAL  
1.10.3 GERÊNCIA DE ACERVO AUDIOVISUAL  
1.10.4 GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
1.10.5 GERÊNCIA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO  
1.10.6 GERÊNCIA DE ACERVO ICONOGRÁFICO  
1.11 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
1.11.1 DIRETORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS  
Art. 4° Fica mantido o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-02, de Superintendente, 
da Superintendência do Arquivo Público do Distrito Federal, mantendo o atual ocupante.   
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3.2.5. Minuta de Decreto – aperfeiçoamento da estrutura, sem aumento de despesas 
 

DECRETO DE          DE                               DE 2014. 
 

Dispõe sobre a estrutura administrativa do Arquivo Público do 
Distrito Federal e dá outras providências.  

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso X da Lei 
Orgânica do Distrito Federal 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º O Arquivo Público do Distrito Federal, vinculado à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, passa a ter a 
seguinte estrutura administrativa: 
 
1. Superintendência 
2. Coordenadoria-Executiva 
2.1. Assessoria de Programas e Projetos  
2.2. Assessoria de Comunicação Social 
2.3. Assessoria Jurídica 
2.4. Unidade de Gestão de Documentos 
2.5. Unidade de Ouvidoria e Controle Interno 
2.6. Unidade de Administração Geral 
2.6.1. Gerência de Gestão de Pessoas 
2.6.2. Gerência de Orçamento e Finanças 
2.6.3. Gerência de Contratos e Convênios 
2.6.4. Gerência de Material, Patrimônio e Serviços 
2.7. Unidade de Tecnologia da Informação 
3. Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos  
3.1. Coordenação de Gestão de Documentos  
3.1.1. Gerência de Assistência Técnica 
3.1.2. Gerência de Elaboração e Acompanhamento de Instrumentos Arquivísticos 
3.1.3. Gerência de Capacitação 
3.1.4. Gerência de Fiscalização e Monitoramento 
3.1.5. Gerência de Tecnologia da Informação Arquivística 
3.2. Coordenação dos Centros de Arquivos 
3.2.1. Gerência de Processamento Técnico 
3.2.2. Gerência de Atendimento Administrativo 
3.2.3. Gerência de Transferência de Acervos 
4. Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente 
4.1. Coordenação de Tratamento e Preservação  
4.1.1. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Digital 
4.1.2. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Textual 
4.1.3. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Audiovisual 
4.1.4. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Cartográfico e Iconográfico 
4.2. Coordenação de Pesquisa e Difusão  
4.2.1. Gerência de Pesquisa e Difusão 
4.3. Coordenação de Acesso 
4.3.1. Gerência de Acervo Bibliográfico 
4.3.2. Gerência de Atendimento ao Público 
 
Art. 2º Ficam extintas as unidades administrativas e os cargos em comissão e funções de confiança constantes do Anexo 
I, exonerados os seus atuais ocupantes. 
 
Art. 3º Ficam criados sem aumento de despesa os cargos constantes do Anexo II. 
 
§1º São cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, sob a regência do disposto no artigo 5º da Lei 
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011: 
I – Superintendente, símbolo CNE-2; 
II – Assessor Especial da Superintendência, símbolo CNE-6; 
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III – Coordenador-Executivo, símbolo CNE-5; 
IV – Chefe da Assessoria de Comunicação Social, símbolo CNE-6; 
V – Coordenador-Geral do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, símbolo CNE-5; 
VI – Coordenador de Gestão de Documentos, símbolo CNE-6; 
VII – Coordenador dos Centros de Arquivos do Distrito Federal, símbolo CNE-6; 
VIII – Coordenador-Geral do Arquivo Permanente, símbolo CNE-5;  
IX - Coordenador de Tratamento e Preservação, símbolo CNE-6; 
X – Coordenador de Pesquisa e Difusão Cultural, símbolo CNE-6; 
XI – Coordenador de Acesso, símbolo CNE-6. 
 
§2º Todos os demais cargos criados, não citados expressamente no §1º deste artigo, são funções de confiança, privativas 
de servidor efetivo, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.  
 
§3º O Regimento Interno do Arquivo Público do Distrito Federal deverá prever as características e competências 
demandadas para o exercício de cada cargo em comissão e função de confiança na estrutura do Arquivo Público do 
Distrito Federal. 
 
Art. 4º Fica mantido o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-02, de Superintendente do Arquivo Público do 
Distrito Federal, mantendo o atual ocupante. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o artigo 3º do Decreto nº 34.586, de 21 de agosto de 2013.  
 
Anexo I – Cargos em comissão e funções de confiança extintos 
 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - ASSESSORIA ESPECIAL - Chefe, CNE-06, 01; Assessor Especial, CNE-07, 
02; Assessor, DFA-12, 01; Assessor Técnico DFA-10, 01 - ASSESSORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - Chefe, CNE-06, 01 - 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - Chefe, CNE-06, 01 - ASSESSORIA JURÍDICA - Chefe, CNE-06, 01 - 
OUVIDORIA - Ouvidor, CNE-06, 01 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - Chefe, DFG-12, 01 - DIRETORIA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - Diretor, CNE-07, 01 - COORDENAÇÃO DE PESQUISA - Coordenador, CNE-06, 01 - 
GERÊNCIA DE PESQUISA E HISTÓRIA ORAL - Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL - 
Coordenador, CNE-06, 01 - GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - Gerente, DFG-14, 01 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO 
ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - Chefe, DFG-12, 01 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS FUNDAÇÕES E EMPRESAS 
PÚBLICAS - Chefe, DFG-12, 01 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO - Chefe, DFG-12, 01 - 
GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - Gerente, DFG-14, 01 - 
GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E NORMATIZAÇÃO - Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL - Coordenador, CNE-06, 01; Assessor Especial, CNE-07, 01 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - Gerente, DFG-14, 01 
- NÚCLEO DE ARQUIVO E PROTOCOLO - Chefe, DFG-12, 01 - NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - Chefe, DFG-12, 01 - 
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - Chefe, DFG-12, 01 - NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - Chefe, DFG-12, 
01 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DE ARQUIVO HISTÓRICO - 
Coordenador, CNE-06, 01 - GERÊNCIA DE ACERVO DIGITAL - Gerente, DFG- 14, 01 - GERÊNCIA DE ACERVO TEXTUAL 
- Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE ACERVO AUDIOVISUAL - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E 
RESTAURAÇÃO - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE 
ACERVO ICONOGRÁFICO - Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - Coordenador, CNE-06, 
01 - DIRETORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - Diretor, CNE-07, 01. 
 
Anexo II – Cargos em comissão e funções de confiança criados 
 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – SUPERINTENDÊNCIA – Assessor Especial, CNE-06, 01 - 
COORDENADORIA-EXECUTIVA - Coordenador-Executivo, CNE-05, 01; Assessor, DFA-14, 01 – ASSESSORIA DE 
PROGRAMAS E PROJETOS – Chefe, CNE-06, 01 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – Chefe, CNE-06, 01 - 
ASSESSORIA JURÍDICA – Chefe, CNE-06, 01 - UNIDADE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – Chefe, CNE-07, 01 - 
UNIDADE DE OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO – Chefe, CNE-06, 01 – UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – 
Chefe, CNE-06, 01 – GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE 
MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS – Gerente, DFG-14, 01 – UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Chefe, 
CNE-07, 01 - COORDENADORIA-GERAL DO SISTEMA DE ARQUIVOS – Coordenador-Geral, CNE-05, 01; Assessor, DFA-
14, 01 – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – Coordenador, CNE-06, 01 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
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TÉCNICA – Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS 
ARQUIVÍSTICOS – Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE 
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO – Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ARQUIVÍSTICA – Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DOS CENTROS DE ARQUIVOS – Coordenador, CNE-06, 01 – 
GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO TÉCNICO – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 
ADMINISTRATIVO – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE ACERVOS – Gerente, DFG-14, 01 -  
COORDENADORIA-GERAL DO ARQUIVO PERMANENTE – Coordenador-Geral, CNE-05, 01; Assessor, DFA-14, 01 - 
COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO – Coordenador, CNE-06, 01 - GERÊNCIA DE TRATAMENTO E 
PRESERVAÇÃO DO ACERVO DIGITAL - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DO 
ACERVO TEXTUAL - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO 
AUDIOVISUAL - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO CARTOGRÁFICO 
E ICONOGRÁFICO - Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DE PESQUISA E DIFUSÃO – Coordenador, CNE-06, 01 - 
GERÊNCIA DE PESQUISA E DIFUSÃO - Gerente, DFG-14, 01 – COORDENAÇÃO DE ACESSO - Coordenador, CNE-06, 01 - 
GERÊNCIA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - 
Gerente, DFG-14, 01. 
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3.2.6. Minuta de Decreto – aperfeiçoamento da estrutura, com aumento de despesas 
 

DECRETO DE          DE                               DE 2014. 
 

Dispõe sobre a estrutura administrativa do Arquivo Público do 
Distrito Federal e dá outras providências.  

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso X da Lei 
Orgânica do Distrito Federal 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º O Arquivo Público do Distrito Federal, vinculado à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, passa a ter a 
seguinte estrutura administrativa: 
 
1. Superintendência 
1.1. Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal 
2. Coordenadoria-Executiva 
2.1. Assessoria de Programas e Projetos  
2.2. Assessoria de Comunicação Social 
2.3. Assessoria Jurídica 
2.4. Unidade de Gestão de Documentos 
2.5. Unidade de Ouvidoria e Controle Interno 
2.6. Unidade de Administração Geral 
2.6.1. Gerência de Gestão de Pessoas 
2.6.2. Gerência de Orçamento e Finanças 
2.6.3. Gerência de Contratos e Convênios 
2.6.4. Gerência de Material, Patrimônio e Serviços 
2.7. Unidade de Tecnologia da Informação 
2.8. Unidade de Administração do Complexo Arquivo Público do Distrito Federal 
3. Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos  
3.1. Coordenação de Gestão de Documentos  
3.1.1. Gerência de Assistência Técnica 
3.1.2. Gerência de Elaboração e Acompanhamento de Instrumentos Arquivísticos 
3.1.3. Gerência de Capacitação 
3.1.4. Gerência de Fiscalização e Monitoramento 
3.1.5. Gerência de Tecnologia da Informação Arquivística 
3.2. Coordenação dos Centros de Arquivos 
3.2.1. Gerência de Processamento Técnico 
3.2.2. Gerência de Atendimento Administrativo 
3.2.3. Gerência de Transferência de Acervos 
4. Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente 
4.1. Coordenação de Tratamento e Preservação  
4.1.1. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Digital 
4.1.2. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Textual 
4.1.3. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Audiovisual 
4.1.4. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Cartográfico e Iconográfico 
4.2. Coordenação de Pesquisa e Difusão  
4.2.1. Gerência de Pesquisa e Difusão 
4.3. Coordenação de Acesso 
4.3.1. Gerência de Acervo Bibliográfico 
4.3.2. Gerência de Atendimento ao Público 
 
Art. 2º Ficam extintas as unidades administrativas e os cargos em comissão e funções de confiança constantes do Anexo 
I, exonerados os seus atuais ocupantes. 
 
Art. 3º Ficam criados sem aumento de despesa os cargos constantes do Anexo II. 
 
§1º São cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, sob a regência do disposto no artigo 5º da Lei 
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011: 
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I – Superintendente, símbolo CNE-2; 
II – Assessor Especial da Superintendência, símbolo CNE-6; 
III – Chefe da Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal, símbolo CNE-6; 
IV – Coordenador-Executivo, símbolo CNE-5; 
V – Chefe da Assessoria de Comunicação Social, símbolo CNE-6; 
VI – Chefe da Assessoria de Programas e Projetos, símbolo CNE-6;  
VII – Coordenador-Geral do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, símbolo CNE-5; 
VIII – Coordenador de Gestão de Documentos, símbolo CNE-6; 
IX – Coordenador dos Centros de Arquivos, símbolo CNE-6; 
X – Coordenador-Geral do Arquivo Permanente, símbolo CNE-05;  
XI - Coordenador de Tratamento e Preservação, símbolo CNE-06; 
XII – Coordenador de Pesquisa e Difusão Cultural, símbolo CNE-06; 
XIII – Coordenador de Acesso, símbolo CNE-06. 
 
§2º Todos os demais cargos criados, não citados expressamente no §1º deste artigo, são funções de confiança, privativas 
de servidor efetivo, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.  
 
§3º O Regimento Interno do Arquivo Público do Distrito Federal deverá prever as características e competências 
demandadas para o exercício de cada cargo em comissão e função de confiança na estrutura do Arquivo Público do 
Distrito Federal. 
 
Art. 4º Fica mantido o Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-02, de Superintendente do Arquivo Público do 
Distrito Federal, mantendo o atual ocupante. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o artigo 3º do Decreto nº 34.586, de 21 de agosto de 2013.  
 
Anexo I – Cargos em comissão e funções de confiança extintos 
 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - ASSESSORIA ESPECIAL - Chefe, CNE-06, 01; Assessor Especial, CNE-07, 
02; Assessor, DFA-12, 01; Assessor Técnico DFA-10, 01 - ASSESSORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - Chefe, CNE-06, 01 - 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - Chefe, CNE-06, 01 - ASSESSORIA JURÍDICA - Chefe, CNE-06, 01 - 
OUVIDORIA - Ouvidor, CNE-06, 01 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - Chefe, DFG-12, 01 - DIRETORIA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - Diretor, CNE-07, 01 - COORDENAÇÃO DE PESQUISA - Coordenador, CNE-06, 01 - 
GERÊNCIA DE PESQUISA E HISTÓRIA ORAL - Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL - 
Coordenador, CNE-06, 01 - GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA - Gerente, DFG-14, 01 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO 
ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - Chefe, DFG-12, 01 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS FUNDAÇÕES E EMPRESAS 
PÚBLICAS - Chefe, DFG-12, 01 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO - Chefe, DFG-12, 01 - 
GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - Gerente, DFG-14, 01 - 
GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E NORMATIZAÇÃO - Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL - Coordenador, CNE-06, 01; Assessor Especial, CNE-07, 01 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - Gerente, DFG-14, 01 
- NÚCLEO DE ARQUIVO E PROTOCOLO - Chefe, DFG-12, 01 - NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - Chefe, DFG-12, 01 - 
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - Chefe, DFG-12, 01 - NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - Chefe, DFG-12, 
01 - GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DE ARQUIVO HISTÓRICO - 
Coordenador, CNE-06, 01 - GERÊNCIA DE ACERVO DIGITAL - Gerente, DFG- 14, 01 - GERÊNCIA DE ACERVO TEXTUAL 
- Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE ACERVO AUDIOVISUAL - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E 
RESTAURAÇÃO - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE 
ACERVO ICONOGRÁFICO - Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - Coordenador, CNE-06, 
01 - DIRETORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - Diretor, CNE-07, 01. 
 
Anexo II – Cargos em comissão e funções de confiança criados 
 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – SUPERINTENDÊNCIA – Assessor Especial, CNE-06, 01 – SECRETARIA 
DE APOIO AO CONSELHO DE ARQUIVOS DO DISTRITO FEDERAL – Chefe, CNE-06, 01 - COORDENADORIA-
EXECUTIVA - Coordenador-Executivo, CNE-05, 01; Assessor, DFA-14, 01 – ASSESSORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS – 
Chefe, CNE-06, 01 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – Chefe, CNE-06, 01 - ASSESSORIA JURÍDICA – Chefe, 
CNE-06, 01 - UNIDADE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS – Chefe, CNE-07, 01 - UNIDADE DE OUVIDORIA E CONTROLE 
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INTERNO – Chefe, CNE-06, 01 – UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – Chefe, CNE-06, 01 – GERÊNCIA DE GESTÃO 
DE PESSOAS – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE 
CONTRATOS E CONVÊNIOS – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS – Gerente, 
DFG-14, 01 – UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Chefe, CNE-07, 01 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO 
COMPLEXO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - Chefe, CNE-07, 01 - COORDENADORIA-GERAL DO 
SISTEMA DE ARQUIVOS – Coordenador-Geral, CNE-05, 01; Assessor, DFA-14, 01 – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE 
DOCUMENTOS – Coordenador, CNE-06, 01 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA 
DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS – Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA 
DE CAPACITAÇÃO – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO – Gerente, DFG-14, 01 - 
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA – Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DOS 
CENTROS DE ARQUIVOS – Coordenador, CNE-06, 01 – GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO TÉCNICO – Gerente, DFG-14, 
01 – GERÊNCIA DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO – Gerente, DFG-14, 01 – GERÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE 
ACERVOS – Gerente, DFG-14, 01 -  COORDENADORIA-GERAL DO ARQUIVO PERMANENTE – Coordenador-Geral, CNE-
05, 01; Assessor, DFA 14, 01 - COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO – Coordenador, CNE-06, 01 - 
GERÊNCIA DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO DIGITAL - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE 
TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO TEXTUAL - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE TRATAMENTO E 
PRESERVAÇÃO DO ACERVO AUDIOVISUAL - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO 
DO ACERVO CARTOGRÁFICO E ICONOGRÁFICO - Gerente, DFG-14, 01 - COORDENAÇÃO DE PESQUISA E DIFUSÃO – 
Coordenador, CNE-06, 01 - GERÊNCIA DE PESQUISA E DIFUSÃO - Gerente, DFG-14, 01 – COORDENAÇÃO DE ACESSO - 
Coordenador, CNE-06, 01 - GERENTE DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Gerente, DFG-14, 01. 
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3.3. Regimento Interno 
 
O regimento interno atualmente vigente neste órgão é datado em 2005, consistente na 

Portaria nº 1, de 20 de maio de 2005 (DODF nº 96, de 24/5/2005) da Secretaria de Estado de 
Cultura, órgão ao qual este ArPDF estava à época vinculado.  

 
Passados quase dez anos da aprovação do referido regimento interno, este ArPDF 

teve diferentes estruturas e vinculações. Todavia, o regimento interno não foi atualizado, de modo 
que, hoje, o instrumento se mostra ineficaz, uma vez que a estrutura administrativa não é mais 
correspondente àquela prevista no antigo regimento. 

 
Tendo em vista a proposta de nova estrutura para o órgão, propõe-se igualmente a 

aprovação do respectivo Regimento Interno, que acompanha as modificações introduzidas na 
estrutura funcional, de modo que os processos do órgão possam ter fluxo determinado e 
correspondente. 

 
Por fim, destaca-se que a minuta do regimento interno observa as normas pertinentes, 

em especial o Guia para Elaboração do Regimento Interno, conforme disponível em 
www.seplan.df.gov.br. 

 
3.3.1. Objetivo: Definir as competências do órgão e dos seus setores, bem como as atribuições de 
seus colaboradores, de acordo com a nova estrutura aprovada. 
 
3.3.2. Dispositivos que regulam a matéria: 
 
- Portaria nº 01, de 20 de maio de 2005, da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal: 
Aprova o Regimento do Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF, e dá outras providências. 
 

- Portaria nº 25, de 24 de fevereiro de 2012, da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento 
do Distrito Federal: aprova o Guia para Elaboração de Regimento Interno das Secretarias de Estado 
do Governo do Distrito Federal. 
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3.3.3. Minutas 
 
3.3.3.1. Minuta de Decreto de aprovação do Regimento Interno para a atual estrutura 
 

A minuta de aprovação do regimento interno para a atual estrutura foi apresentada no 
processo nº 002.000530/2014. O processo retornou ao Arquivo Público do Distrito Federal para 
aguardar a conclusão das tratativas a respeito de prováveis modificações na estrutura orgânica, 
relacionadas com os itens 4.2 e 4.4 deste Relatório. 
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3.3.3.2. Minuta de Decreto de aprovação do Regimento Interno para a estrutura proposta sem 
aumento de despesas 

 
DECRETO DE          DE                               DE 2014. 

 
Aprova o Regimento Interno da Superintendência do Arquivo 
Público do Distrito Federal e dá outras providências.  

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso VII, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, combinado com o artigo 3° da Lei n° 2.299, de 21 de janeiro de 1999, e o disposto no 
Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012 e no Decreto n° 34.586, de 21 de agosto de 2013  
 
DECRETA:  
 
Art. 1° Fica aprovado o Regimento Interno do Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF, nos termos do Anexo 
Único.  
 
Art. 2° O Poder Público realizará estudo para recomposição do quadro de pessoal do ArPDF, nos termos da Resolução 
nº 27, de 16 de junho de 2008, do Conselho Nacional de Arquivos, artigo 2º, devendo versar minimamente sobre: 
 
I - quantitativo ideal de servidores no quadro; 
II - criação de carreiras; 
III - realização de concurso; 
IV - medidas urgentes enquanto não for realizado o concurso, para cessão e redistribuição de servidores ao ArPDF. 
 
§1º Até a criação da carreira específica, os servidores atualmente ou que venham a ser cedidos ou redistribuídos ao 
ArPDF não terão prejuízo nos seus direitos e vantagens, ficando inclusive assegurado o sistema remuneratório e 
vantagens pessoais, com ônus para a origem. 
 
§2º O ArPDF poderá solicitar servidores da Administração Pública Direta do Distrito Federal, na forma do artigo 157, 
inciso II da Lei Complementar nº 840/2011, mediante indicação à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, 
observado sobretudo o disposto na parte final do §1º. 
 
§3º A solicitação de que trata o §2º deverá indicar o nome, a matrícula e o órgão de origem do servidor requisitado, bem 
como a atividade a ser desempenhada e o prazo para o seu retorno, e será irrecusável quando deferida pela Secretaria de 
Estado de Governo do Distrito Federal, devendo o exercício no ArPDF iniciar-se no dia seguinte ao da publicação da 
respectiva decisão. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 01, de 20 de maio de 2005, da Secretaria de Estado 
de Cultura do Distrito Federal.  
 
 

ANEXO ÚNICO 
REGIMENTO INTERNO DO ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO I 
DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS E DA ESTRUTURA 
 
CAPÍTULO I 
DAS COMPETÊNCIAS LEGAIS 
 
Art. 1º O Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF, órgão relativamente autônomo, de caráter histórico, cultural, 
técnico e cientifico, criado pelo Decreto n.º 8.530, de 14 de março de 1985, instituição arquivística pública do Distrito 
Federal e Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF, conforme o artigo 7º, inciso I, da Lei 
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n.º 2.545, de 28 de abril de 2000, administrativamente integrante da Administração Pública Direta do Distrito Federal 
como órgão do Poder Executivo, vinculado à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, nos termos do Decreto n.º 
32.176, de 1º de janeiro de 2011, alterado pelo Decreto n.º 33.582, de 16 de março de 2012, compete: 
 
I – formular, planejar e coordenar diretrizes e políticas governamentais na área de arquivos no âmbito do Poder 
Executivo do Distrito Federal; 
II – promover programas, projetos e ações de gestão, transferência, recolhimento, preservação, pesquisa e difusão do 
acervo documental do Distrito Federal, garantindo pleno acesso à informação pública, nos termos da lei; 
III - compatibilizar a legislação arquivística do Distrito Federal com as normas emanadas pelo Conselho Nacional de 
Arquivos – CONARQ; 
IV – orientar e acompanhar as atividades de gestão documental desenvolvidas no âmbito do Distrito Federal, assim 
consideradas aquelas relativas à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos produzidos ou 
recebidos pelos órgãos e entidades do Distrito Federal, nas suas fases corrente, intermediária e permanente; 
V – coordenar o Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF e estabelecer diretrizes e normas para sua 
organização e funcionamento, na condição de Órgão Central, e promover a integração e interação das unidades de 
arquivo e protocolo dos órgãos e entidades do Distrito Federal; 
VI – formular, planejar, coordenar e definir requisitos e acompanhar, orientar, desenvolver e aperfeiçoar de forma 
contínua o desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, 
informações e processos digitais no âmbito do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF, em conformidade 
com as políticas nacionais e distritais de arquivos; 
VII – pesquisar, identificar, selecionar, receber, adquirir, recolher, manter, proteger, conservar, preservar e restaurar, 
independentemente de formato ou suporte, originais de arquivos públicos e privados declarados de interesse público e 
social, quando constituírem conjunto de fontes relevantes para a história e para o desenvolvimento científico do Distrito 
Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE e que contribuam para a memória da sociedade, de 
suas comunidades e de seus indivíduos; 
VIII - assegurar especial proteção, preservação, manutenção e tratamento aos documentos arquivísticos de valor 
permanente no âmbito do Poder Público do Distrito Federal,  
IX - aprovar e criar fundos e coleções relacionados com a História do Distrito Federal e Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico - RIDE; 
X – realizar e incentivar, direta ou indiretamente, pesquisas de interesse público relacionadas com a História do Distrito 
Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE, para divulgação por meio da produção de material 
de cunho educativo e cultural e da promoção e colaboração com programas culturais, educacionais e científicos; 
XI - promover ações que valorizem a história e a memória da sociedade, comunidades e indivíduos e que estejam 
voltadas a garantir que o acervo histórico seja objeto de inclusão social e base estruturante da rede de apoio social,  
XII - planejar, criar, implantar e administrar a infraestrutura adequada para centralização de acervos em fase de guarda 
intermediária no âmbito dos órgãos e entidades do Distrito Federal;  
XIII - promover as instituições arquivísticas, o Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF e o acervo sob sua 
guarda e propor providências para apuração de atos lesivos à política de arquivos do Distrito Federal; 
XIV - manter intercâmbio técnico e cultural com entidades correlatas nacionais e internacionais, para atividades de 
pesquisa e de divulgação relacionadas com a História do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento 
Econômico - RIDE; 
 
CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA 
 
Art. 2º Para o cumprimento de suas competências legais e a execução de suas atividades, a Superintendência do 
Arquivo Público do Distrito Federal tem a seguinte estrutura: 
 
1. Superintendência 
2. Coordenadoria-Executiva 
2.1. Assessoria de Programas e Projetos  
2.2. Assessoria de Comunicação Social 
2.3. Assessoria Jurídica 
2.4. Unidade de Gestão de Documentos 
2.5. Unidade de Ouvidoria e Controle Interno 
2.6. Unidade de Administração Geral 
2.6.1. Gerência de Gestão de Pessoas 
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2.6.2. Gerência de Orçamento e Finanças 
2.6.3. Gerência de Contratos e Convênios 
2.6.4. Gerência de Material, Patrimônio e Serviços 
2.7. Unidade de Tecnologia da Informação 
3. Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos  
3.1. Coordenação de Gestão de Documentos  
3.1.1. Gerência de Assistência Técnica 
3.1.2. Gerência de Elaboração e Acompanhamento de Instrumentos Arquivísticos 
3.1.3. Gerência de Capacitação 
3.1.4. Gerência de Fiscalização e Monitoramento 
3.1.5. Gerência de Tecnologia da Informação Arquivística 
3.2. Coordenação dos Centros de Arquivos 
3.2.1. Gerência de Processamento Técnico 
3.2.2. Gerência de Atendimento Administrativo 
3.2.3. Gerência de Transferência de Acervos 
4. Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente 
4.1. Coordenação de Tratamento e Preservação  
4.1.1. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Digital 
4.1.2. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Textual 
4.1.3. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Audiovisual 
4.1.4. Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Cartográfico e Iconográfico 
4.2. Coordenação de Pesquisa e Difusão  
4.2.1. Gerência de Pesquisa e Difusão 
4.3. Coordenação de Acesso 
4.3.1. Gerência de Acervo Bibliográfico 
4.3.2. Gerência de Atendimento ao Público 
 
TÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES ORGÂNICAS 
 
CAPÍTULO I 
DA SUPERINTENDÊNCIA 
 
Art. 3º À Superintendência, unidade orgânica de direção superior do ArPDF, compete: 
 
I - representar o ArPDF; 
II - determinar a publicação de atos oficiais; 
III – orientar as atividades internas do ArPDF; 
IV – controlar e aprovar os expedientes emitidos pelo órgão e suas unidades; 
V – controlar e orientar a tramitação de documentos recebidos pelo órgão; 
VI – aprovar projetos e planos de trabalho; 
VII – delegar competências e atribuições; 
VIII – criar grupos ou comissões de trabalho; 
IX – emitir Portarias, Ordens de Serviço e Instruções; 
X – exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
CAPÍTULO II 
DA COORDENADORIA-EXECUTIVA 
 
Art. 4º À Coordenadoria-Executiva, unidade orgânica de comando e supervisão institucional, e de representação política 
e social do Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal, diretamente a este subordinada, compete: 
 
I - prestar assistência direta e imediata ao Superintendente; 
II – assessorar o Superintendente em sua representação política, social e administrativa, incumbindo-se do preparo do 
seu expediente pessoal; 
III - receber e expedir a comunicação oficial interna e externa do Superintendente; 
IV - promover a publicação de atos oficiais do Superintendente; 
V – exercer a supervisão administrativa do órgão, dos seus setores e dos agentes nele lotados, em todos os seus níveis, 
de ordem do Superintendente; 
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VI - responder internamente pelas comunicações administrativas do Superintendente, perante os seus subordinados, 
direta ou indiretamente; e 
VII - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
SEÇÃO I 
DA ASSESSORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS 
 
Art. 5º À Assessoria de Programas e Projetos, unidade orgânica de assessoramento, administrativamente subordinada à 
Coordenadoria-Executiva e organicamente vinculada à Superintendência, compete: 
 
I - formular, gerenciar e difundir políticas, diretrizes e ações relacionadas ao planejamento da gestão; 
II – elaborar a proposta orçamentária e os relatórios de atividades do ArPDF, em conjunto com as demais Unidades 
internas do órgão; 
III – realizar pesquisas qualitativas e quantitativas visando a elaboração de diagnósticos para subsidiar o planejamento 
estratégico do órgão; 
IV – elaborar pareceres e relatórios sobre os cenários futuros alternativos para o planejamento estratégico do órgão; 
V – prestar orientação e promover a ampla participação dos servidores na formulação e difusão da visão estratégica, 
objetivos, indicadores e ações do ArPDF; 
VI – monitorar, acompanhar, avaliar e controlar a execução das ações dos programas e projetos do ArPDF; 
VII – orientar os programas, planos e projetos em andamento no âmbito do ArPDF; 
VIII – promover a integração entre programas e projetos do ArPDF, visando o intercâmbio de informações, 
compartilhamento de recursos, cooperação, interação e interoperabilidade entre as áreas; 
IX - acompanhar a execução da Lei Orçamentária Anual e o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e alertar para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
X – promover ações para a transparência da gestão, a participação popular e cidadã e o controle social, de modo a 
contribuir para uma gestão ética, democrática e eficiente; 
XI - promover políticas, planos, programas e projetos de modernização da gestão e das estruturas organizacionais, com 
racionalização de estruturas, dos processos de trabalho, e desburocratização dos serviços prestados; 
XII - definir, propor e apoiar programa de qualidade e produtividade para melhorias no desempenho dos setores e 
agentes do ArPDF; 
XIII - propor, monitorar e avaliar programas, planos, projetos e ações de transformação da gestão pública voltados ao 
planejamento estratégico e desenvolvimento do ArPDF, seus setores e agentes; 
XIV - coordenar a elaboração, acompanhamento e difusão de informações relacionadas ao sistema de planejamento 
governamental repassadas pelo órgão central, sobre a formulação de políticas, diretrizes, planos, programas e projetos a 
serem desenvolvidos pelo ArPDF; 
XV - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
SEÇÃO II 
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
Art. 6º À Assessoria de Comunicação Social, unidade orgânica de assessoramento, administrativamente subordinada à 
Coordenadoria-Executiva e organicamente vinculada à Superintendência, compete: 
 
I - assistir o ArPDF nos assuntos de comunicação social, promovendo a divulgação de atos, ações e eventos de interesse 
da Superintendência e da comunidade; 
II - planejar, criar e produzir campanhas, folders, jornais e outras peças promocionais, juntamente com o órgão 
responsável pela publicidade institucional do Governo do Distrito Federal; 
III - elaborar e distribuir as informações de caráter institucional a serem dirigidas aos meios de comunicação – jornais, 
rádios, televisões, revistas e websites; 

IV - exercer as funções de marketing direto, endomarketing e outras técnicas de criação de opiniões favoráveis entre o 
público interno e externo do órgão, por meio de criação de matérias, boletins internos, jornais e revistas; 
V - coletar e compilar os programas e projetos do ArPDF para divulgá-los por meio de uma linha editorial, 
compreendendo revistas, cadernos e outros materiais impressos e digitais; 
VI - promover a comunicação interna e institucional do ArPDF; 
VII - produzir, editar e divulgar material fotográfico, assim como manter arquivo de fotografias para atender demandas 
jornalísticas e/ou publicitárias; 
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VIII - elaborar notas oficiais, artigos e esclarecimentos públicos relacionados com as atividades do ArPDF; 
IX - coletar, organizar e manter arquivos, inclusive em meio magnético, das matérias relativas à atuação e de interesse 
do ArPDF veiculadas pelos meios de comunicação; 
X - planejar e atualizar a página eletrônica do ArPDF; 
XI - articular com os órgãos centrais de Comunicação do Governo do Distrito Federal sobre trabalhos relativos à 
produção de material informativo, publicitário e de divulgação em apoio às ações do ArPDF; e 
XII - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
SEÇÃO III 
DA ASSESSORIA JURÍDICA 
 
Art. 7º À Assessoria Jurídica, unidade orgânica de assessoramento, administrativamente subordinada à Coordenadoria -
Executiva e organicamente vinculada à Superintendência, compete: 
 
I - assessorar juridicamente o Superintendente e demais unidades do ArPDF; 
II - promover o exame prévio de atos normativos, termos, contratos, convênios, ajustes e outros assemelhados inerentes 
às atividades do ArPDF, sem prejuízo da necessária manifestação conclusiva da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, 
tendo em vista sua competência privativa para o exercício da Consultoria Jurídica no âmbito do Distrito Federal; 
III - estudar, orientar, analisar e exarar manifestações e informações sobre os assuntos de interesse do ArPDF que forem 
submetidos à sua apreciação; 
IV - manter arquivo e relatórios atualizados com o controle das decisões jurídicas proferidas nas ações e feitos de 
interesse do ArPDF e demais processos nos quais tenha participação; 
V - organizar a jurisprudência e legislação específica e correlata; 
VI - prestar informações solicitadas por outros órgãos em assuntos relacionados à legislação do ArPDF; 
VII - prestar orientação jurídica aos Conselhos vinculados à ArPDF; 
VIII - prestar informações e fornecer subsídios para o cumprimento das decisões e orientações emanadas do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, Secretaria de Transparência, Procuradoria-Geral e outros órgãos com competência decisória 
ou de controle; e 
IX - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação, observada a competência privativa da 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 
 
§1° Excetua-se da parte final do inciso II deste artigo a análise jurídica sobre tema abordado em parecer da 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal ao qual o Governador do Distrito Federal tenha outorgado efeito normativo por 
meio de despacho publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 
 
§2° No caso do parágrafo anterior, a Assessoria Jurídico-Legislativa efetuará análise quanto ao cumprimento das 
recomendações constantes do parecer normativo, não se exigindo o encaminhamento de consulta à Procuradoria-Geral 
do Distrito Federal, salvo para dirimir dúvida jurídica específica não abordada no opinativo. 
 
SEÇÃO IV 
DA UNIDADE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS 
 
Art. 8º À Unidade de Gestão de Documentos, unidade orgânica de execução, administrativamente subordinada à 
Coordenadoria-Executiva e organicamente vinculada à Superintendência, compete: 
 
I - receber e expedir documentos no âmbito do ArPDF; 
II – autuar processos administrativos no âmbito do ArPDF; 
III – receber, tratar, preservar e facultar o acesso aos documentos do arquivo do ArPDF; 
IV – aplicar os instrumentos arquivísticos relacionados às atividades-meio; 
V – elaborar, atualizar e aplicar os instrumentos arquivísticos relacionados às atividades-fim; 
IV – elaborar listagens de eliminação e recolhimento de documentos gerados pelo ArPDF; 
V – garantir a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, 
integridade e eventual restrição de acesso; 
VI – garantir e orientar o cumprimento das normas legais e técnicas arquivísticas no âmbito das unidades do ArPDF; 
VII – gerenciar o sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e processos no âmbito do ArPDF; 
VIII – executar as atividades próprias dos órgãos setoriais do Sistema de Arquivos do Distrito federal – SIARDF; 
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IX - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SEÇÃO V 
DA UNIDADE DE OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO 
 
Art. 9º À Unidade de Ouvidoria e Controle Interno, unidade orgânica de controle e fiscalização, administrativamente 
subordinada à Coordenadoria-Executiva e organicamente vinculada à Superintendência, compete: 
 
I - auxiliar nos assuntos de competência do controle interno;  
II - planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de controle interno; 
III - verificar a observância dos limites e das condições para a inscrição em restos a pagar; 
IV - acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
V - acompanhar a execução do orçamento;  
VI - acompanhar informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes do orçamento; 
VII - propor auditorias e inspeções ao órgão central de nível estratégico responsável pela função auditoria sobre a 
gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a 
aplicação de subvenções e renúncia de receitas; 
VIII - dar ciência aos órgãos centrais de controle interno dos atos ou fatos inquinados ilegais ou irregulares, praticados 
por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos; 
IX - assegurar a observância da legislação geral e específica e das diretrizes estabelecidas pelos órgãos diretivos do 
SICON/DF; 
X - acompanhar a utilização de recursos transferidos a entidades privadas por meio de convênios, acordos, termos de 
parceria e instrumentos congêneres; 
XI - acompanhar o cumprimento das normas de execução dos contratos administrativos referentes ao fornecimento de 
materiais ou serviços;  
XII - acompanhar o cumprimento das normas referentes ao reconhecimento e pagamento de dívidas de exercícios 
anteriores; 
XIII - acompanhar o cumprimento das recomendações do SICON/DF e do Tribunal de Contas do Distrito Federal; 
XIV - acompanhar o cumprimento das normas nas prestações de contas de convênio; e 
XV - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
§ 1º As demandas de informações e providências emanadas pela Unidade de Controle Interno terão prioridade 
administrativa, e sua recusa ou atraso injustificado importará em representação para os órgãos superiores.  
 
§ 2º Poderá o chefe da Unidade de Controle Interno solicitar especialista com notório saber, quando da realização de 
inspeções houver a necessidade.  
 
§ 3º O Corpo Técnico lotado e em exercício na Unidade de Controle Interno está habilitado a proceder a levantamentos 
e colher informações indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições. 
 
§ 4º As conclusões da Equipe Técnica serão condensadas em Relatório que constituirá o documento final dos trabalhos 
realizados e será encaminhado, para conhecimento e providências cabíveis, ao Secretário de Estado. 
 
§ 5º Os dirigentes de entidades, órgãos e unidades ligadas direta ou indiretamente à Secretaria de Estado devem 
proporcionar ao Corpo Técnico amplas condições para o exercício de suas funções, permitindo-lhes livre acesso a 
informações, dependências e instalações, bens, títulos, documentos e valores, mediante comunicação prévia do Titular 
da Unidade de Auditoria Interna. 
 
§6º O Chefe da Unidade de Controle Interno fica designado para responder sobre as atividades de Ouvidoria no âmbito 
do ArPDF, com fundamento no artigo 2º, §1º da Lei nº 4.896, de 31 de julho de 2012, sendo de sua competência, no 
exercício dessa atribuição: 
 
I – facilitar o acesso do cidadão ao serviço de ouvidoria; 
II – atender com cortesia e respeito a questão apresentada, afastando-se de qualquer discriminação ou prejulgamento; 
III – registrar as manifestações recebidas no sistema informatizado definido pelo órgão superior do SIGO/DF; 
IV – responder às manifestações recebidas; 
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V – encaminhar as manifestações recebidas à área competente do órgão ou da entidade em que se encontra, 
acompanhando a sua apreciação; 
VI – participar de atividades que exijam ações conjugadas das unidades integrantes do SIGO/ DF, com vistas ao 
aprimoramento do exercício das atividades que lhes são comuns; 
VII – prestar apoio ao órgão superior na implantação de funcionalidades necessárias ao exercício das atividades de 
ouvidoria; 
VIII – manter atualizadas as informações e as estatísticas referentes às suas atividades; 
IX – encaminhar ao órgão central dados consolidados e sistematizados do andamento e do resultado das manifestações 
recebidas; 
X – exercer outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SEÇÃO VI 
DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 
Art. 10 À Unidade de Administração Geral, unidade orgânica de comando e supervisão, administrativamente 
subordinada à Coordenadoria-Executiva e organicamente vinculada à Superintendência, compete: 
 
I - dirigir, coordenar e controlar a execução setorial das atividades de gestão de pessoas, planejamento, orçamento e 
finanças, serviços gerais, administração de material, patrimônio, gestão de documentos de arquivo, apoio 
administrativo, conservação e manutenção de próprios do ArPDF; 
II - subsidiar os órgãos centrais e gerenciar setorialmente as atividades sistêmicas, relacionadas com as funções de 
planejamento, orçamento, documentação e comunicação administrativa, pessoal, materiais, patrimônio e serviços 
gerais; 
III - propor e elaborar normas relativas à administração geral, respeitada a orientação definida pelos órgãos centrais; 
IV – determinar ou dispensar a realização de licitação; 
V – autorizar a realização de despesa e determinar a emissão de Nota de Empenho; 
VI – autorizar a concessão de suprimentos de fundos; 
VII – autorizar a liquidação de despesas; 
VIII – autorizar o pagamento de despesas; 
IX – emitir ordens de serviços relacionadas à execução de contratos e convênios; 
X – designar executores, gestores e fiscais de contratos e convênios; 
XI – aprovar prestações de contas; 
XII - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
SUBSEÇÃO I 
DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 
Art. 11 À Gerência de Gestão de Pessoas, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Unidade de 
Administração Geral, da Coordenadoria-Executiva, compete: 
 
I - manter atualizada a folha de pagamento normal e suplementar de servidores ativos da Instituição; 
II - atualizar os registros financeiros relativos a pagamentos de servidores ativos e pensionistas judiciais, procedendo 
aos descontos autorizados; 
III - encaminhar resumo da folha de pagamento de servidores ativos à unidade competente, com apreciação da Divisão 
de Administração Geral; 
IV - acompanhar registro de dependentes de servidores ativos e comissionados para fins de imposto de renda, 
reconhecimento de direitos e concessão de benefícios; 
V - emitir declarações e comprovantes de rendimentos e de reajustes remuneratórios solicitados por servidores ativos; 
VI - solicitar à unidade competente, impacto financeiro para pagamento de folha suplementar, diferenças salariais 
oriundas de acréscimo de carga horária, decisões judiciais, pareceres, tomadas de contas especiais, inquéritos 
administrativos e outros mecanismos geradores de despesas; 
VII - registrar e informar as designações e as dispensas de servidores com cargo em comissão; 
VIII - informar aos servidores ativos sobre a realização de descontos em suas folhas de pagamento; 
IX - adotar as providências necessárias à vacância de cargos e elaborar planilhas de acerto de contas decorrentes de: 
exoneração, demissão, readaptação, posse em outro cargo inacumulável, falecimento e licenças não remuneradas; 
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X - registrar e controlar as opções de carga horária dos servidores, controle de frequência dos servidores do quadro e 
dos servidores cedidos ao quadro, prestando informações ao órgãos de origem, e efetuar os lançamentos referentes a 
concessão e a exclusão de benefícios, como: vales-transportes, auxilio alimentação, auxílio-creche, auxílio-natalidade, 
auxílio-reclusão, concessão de ajuda de custo, adicionais de insalubridade, periculosidade e atividades penosas, 
designação de beneficiários de servidores ativos para fins de pensão e consignatários; 
XI - instruir processo e efetuar o lançamento do desconto relativo ao abono de permanência; 
XII - registrar e controlar as substituições de servidores ativos da Instituição; 
XIII - registrar e controlar os ressarcimentos decorrentes de cessão de servidores de/para outros órgãos; 
XIV - registrar e controlar os parcelamentos de débitos oriundos de adiantamento de férias, reposições ao erário, multas 
e pagamentos indevidos; 
XV - informar aos órgãos de controle, a relação de ordenadores de despesas; 
XVI - organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, jurisprudência e doutrina, relativas à área de atuação; 
XVII - executar atividades de registro e atualização de lançamentos de dados no sistema informatizado, controle, 
classificação e declaração de informações funcionais dos servidores ativos; 
XVIII - adotar as providências administrativas necessárias à lotação de cargos decorrentes de provimento e nomeação, 
readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução e à regularização da situação funcional dos servidores; 
XIX - elaborar expediente necessário à posse em cargo de provimento em comissão, inclusive lavratura do respectivo 
termo; 
XX - manter o controle da requisição, cessão, remoção e movimentação interna dos servidores da Instituição; 
XXI - efetuar registro de dependentes de servidores ativos e comissionados para fins de imposto de renda, 
reconhecimento de direitos e concessão de benefícios; 
XXII - instruir procedimentos relativos à progressão funcional e promoção de servidores, propor os respectivos atos, 
acompanhar as publicações, efetuar os registros no sistema informatizado e informar as alterações realizadas ao Núcleo 
de Pagamento; 
XXIII - receber, conferir e zelar pela guarda das declarações de bens e rendas apresentadas pelos servidores ativos e 
comissionados; 
XXIV - efetuar os procedimentos relacionados à homologação do estágio probatório e estabilidade dos servidores; 
XXV - organizar, controlar e manter atualizadas as pastas de assentamentos funcionais dos servidores ativos e 
comissionados; 
XXVI - instruir, registrar e controlar licenças e concessões; 
XXVII - adotar os procedimentos legais e administrativos para averbação de tempo de serviço; 
XXVIII - analisar cargos ou funções em comissão para efeito de incorporação, na forma da lei; 
XXIX - orientar os servidores quanto à concessão de direitos e ao cumprimento de deveres funcionais; 
XXX - controlar as informações relativas ao cumprimento das obrigações eleitorais de servidores ativos efetivos e 
comissionados da Instituição; 
XXXI - confeccionar identidade funcional dos servidores ativos; 
XXXII - organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, jurisprudência e doutrina, relativa à respectiva área de 
atuação; 
XXXIII - aplicar as normas relativas a aposentadoria, pensões, benefícios ou vantagens; 
XXXIV - supervisionar e controlar a execução de atividades relativas a manutenção, atualização do cadastro e 
pagamento de aposentadorias e pensões; 
XXXV - calcular proventos, pensões e complementações de aposentadorias e pensões; 
XXXVI - providenciar inclusão, alteração ou exclusão, na folha de pagamento, das consignações e descontos em geral 
dos servidores aposentados e dos beneficiários de pensão e efetuar registros e controles; 
XXXVII - elaborar, conferir e encaminhar a folha de pagamento de servidores aposentados e de beneficiários de pensão 
à unidade competente; 
XXXVIII - registrar as alterações cadastrais referentes às fichas funcionais solicitadas pelos aposentados e pensionistas, 
e encaminhar documentos de interesse, quando for o caso; 
XXXIX - expedir abono provisório, título de pensão em processos de aposentados e beneficiários de pensão; 
XXXL - analisar, instruir processos e elaborar atos de concessão, complementação e revisão de aposentadorias e 
pensões, auxílio-funeral e reversão de créditos; 
XLI - confeccionar identidade funcional dos servidores aposentados, expedir classificação funcional e emitir 
declarações diversas referentes aos aposentados e pensionistas; 
XLII - manter arquivo de processos referentes à concessão e revisão de aposentadorias e pensões; 
XLIII - elaborar relatórios estatísticos periódicos das atividades realizadas; 
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XLIV - manter contato e intercâmbio com a Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal para a disseminação 
de informações sobre capacitação e desenvolvimento de pessoas; 
XLV – executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas 
 
SUBSEÇÃO II 
DA GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
 
Art. 12 À Gerência de Orçamento e Finanças, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Unidade de 
Administração Geral, da Coordenadoria-Executiva, compete: 
 
I - realizar a execução orçamentária e financeira do ArPDF; 
II - registrar e controlar as dotações orçamentárias e os créditos adicionais; 
III–subsidiar a instrução dos processos Tomada de Contas do Ordenador de Despesas do ArPDF, com informações 
inerentes à sua área de atuação; 
IV - efetuar as conciliações das contas contábeis; 
V–gerar, elaborar e apresentar demonstrativos de execução orçamentária e financeira para subsidiar a proposta 
orçamentária do ArPDF; 
VI - preparar autorizações e proceder aos respectivos empenhos, liquidação e pagamento de despesas; 
VII - acompanhar o saldo orçamentário e financeiro de despesas; 
VIII - realizar a conciliação das contas contábeis de responsabilidades; 
IX - regularizar os pagamentos efetuados por devedores inscritos; 
X - instruir processos para o pagamento de pessoal, encargos e benefícios; 
XI - efetuar e acompanhar o pagamento de parcelamento de dívida e encargos; 
XII - regularizar e acompanhar o ressarcimento de infrações e penalidades atribuídas a servidores; 
XIII– efetuar a conciliação mensal e a consolidação anual entre os dados constantes do Sistema Integrado de Gestão de 
Material – SIGMa – Net e do Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat, com os dados do Sistema Integrado de Gestão 
Governamental - SIGGo; 
XIV - acompanhar a execução orçamentária e financeira dos contratos e convênios do ArPDF; 
XV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
SUBSEÇÃO III 
DA GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
 
Art. 13 À Gerência de Contratos e Convênios, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Unidade de 
Administração Geral, da Coordenadoria-Executiva, compete: 
 
I - planejar e promover a aquisição de material de consumo, de bens patrimoniais, e de execução de serviços, instruindo 
os respectivos processos de aquisição e de execução de serviço; 
II - instruir os processos de aplicação de penalidades aos fornecedores referentes à não observância de cláusulas 
contratuais na entrega do material, do bem, e de prestação de serviços, em conformidade com a legislação vigente; 
III - acompanhar o controle físico e financeiro sobre os estoques de materiais de consumo, opinando sobre a aquisição 
dos materiais; 
IV - organizar e manter atualizados os registros e os cadastros de fornecedores de materiais; 
V - solicitar à Central de Compras a catalogação de serviços e materiais, no sistema e-compras - DF que se façam 
necessários e emitir Pedido de Execução de Serviços – PES, e Pedido de Aquisição de Material – PAM, no âmbito do 
ArPDF; 
VI - certificar o cumprimento de prazos de entrega de material, bem patrimonial, serviços ou obras, em conformidade 
com a nota de empenho; e 
VII - coordenar e supervisionar a formalização de contratos e convênios no âmbito do ArPDF; 
VIII – manter lista atualizada de contratos e convênios do ArPDF, controlando os seus respectivos prazos de vigência; 
IX - solicitar propostas de possíveis fornecedores para compor processos de licitação, bem como processos de 
inexigibilidade e de dispensa de licitação, após a respectiva autorização; 
X - solicitar e controlar a designação de executores de contratos e convênios; 
XI – orientar e fiscalizar o trabalho dos executores de contratos e convênios no âmbito do ArPDF; e 
XII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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SUBSEÇÃO IV 
DA GERÊNCIA DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS 
 
Art. 14 À Gerência de Material, Patrimônio e Serviços, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à 
Unidade de Administração Geral, da Coordenadoria-Executiva, compete: 
 
I – executar e controlar as atividades de aquisição, guarda e distribuição de materiais; 
II - instruir os processos de compra de material de consumo e bens permanentes, no que se refere à sua área de atuação; 
III - executar as atividades relacionadas a recebimento, conferência, classificação, controle, guarda e distribuição de 
material; 
IV - efetuar o controle físico de entrada e saída sobre os estoques de materiais de consumo; 
V - elaborar relação de material de consumo para reposição de estoque; 
VI - manter atualizada toda documentação relativa à aquisição, guarda e distribuição de materiais; 
VII - inventariar e controlar o material de consumo em estoque e registrar sua movimentação; 
VIII - controlar o recebimento de materiais e propor, mediante memória de cálculo, a aplicação de penalidades aos 
fornecedores, referente à não observância dos prazos estabelecidos nas cláusulas contratuais; 
IX - efetuar a conferência mensal do material em estoque com os dados constantes do Sistema Integrado de Gestão de 
Material – SIGMa - Net; 
X - efetuar a conferência mensal da movimentação de bens patrimoniais com os dados constantes do Sistema Geral de 
Patrimônio - SisGepat; 
XI - zelar pelo armazenamento, organização, fornecimento, segurança e preservação do estoque de material; 
XII – controlar os prazos de validade de bens perecíveis; 
XIII – identificar bens inservíveis e propor o seu recolhimento; 
XIV - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
SEÇÃO VII 
DA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
Art. 15 À Unidade de Tecnologia da Informação, unidade orgânica de direção e suporte, diretamente subordinada à 
Coordenadoria- Executiva, compete: 
 
I - planejar, executar, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, orientar e controlar, programas e projetos 
relacionados à Tecnologia da Informação no âmbito do ArPDF, observando as diretrizes, padrões e normas vigentes no 
âmbito do Distrito Federal;  
II - auxiliar as unidades do ArPDF nas ações pertinentes à Tecnologia da Informação;  
III – planejar e executar as atividades de instalação, manutenção e segurança do ambiente operacional e os processos de 
construção e incorporação de sistemas de informação;  
IV - zelar pelo atendimento da demanda, conforme estabelecida no Plano Diretor de Tecnologia da Informação;  
V - elaborar parecer de viabilidade técnica em Tecnologia da Informação;  
VI - representar o ArPDF em eventos relacionados à Tecnologia da Informação e correspondentes ao seu nível de 
atuação;  
VII - elaborar estudos acerca de produtos e serviços de Tecnologia da Informação, observando a conformidade com a 
legislação vigente;  
VIII - subsidiar as áreas no planejamento das contratações de Tecnologia da Informação;  
IX - indicar integrante técnico para atuar nos processos de contratação de Tecnologia da Informação, relacionados com 
o seu nível de atuação;  
X - propor revisões no Plano Diretor de Tecnologia da Informação;  
XI - acompanhar a execução das políticas de segurança de Tecnologia da Informação estabelecidas pelo ArPDF;  
XII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
CAPÍTULO III 
DA COORDENADORIA-GERAL DO SISTEMA DE ARQUIVOS  
 
Art. 16 À Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente 
subordinada ao Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal, compete: 
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I - planejar, propor, elaborar, realizar, acompanhar e avaliar, no âmbito do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – 
SIARDF, Sistema de Documentação e Comunicação Administrativa – SDCA e sistemas congêneres: 
a) as normas e instrumentos de gestão documental, em articulação com as demais unidades do ArPDF; 
b) a capacitação em gestão documental para técnicos, arquivistas e gestores; 
c) os ciclos de estudos, seminários, conferências e iniciativas congêneres destinados ao debate de temas arquivisticos 
pertinentes à Administração Pública do Distrito Federal; 
d) as estratégias para a gestão do conhecimento no âmbito do SIARDF; 
II – prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal, por meio de suas unidades; 
III - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
 
SEÇÃO I 
DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS 
 
Art. 17 À Coordenação de Gestão de Documentos, unidade orgânica de direção e supervisão, diretamente subordinada à 
Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
 
I - planejar, formular, coordenar, supervisionar, promover e analisar, no âmbito do Sistema de Arquivo do Distrito 
Federal – SIARDF: 
a) a política de arquivos do Distrito Federal; 
b) as atividades a serem desenvolvidas; 
c) as normas técnicas e legais arquivísticas; 
d) a implantação de programas de gestão de documentos; 
e) a orientação técnica em gestão documental; 
f) a capacitação em gestão documental; 
g) o desenvolvimento da tecnologia da informação em gestão documental; 
II - acompanhar a eliminação e o recolhimento de documentos no âmbito do SIARDF; 
III - coletar e processar informações sobre acervos e serviços arquivisticos dos órgãos e entidades do Distrito Federal, 
atualizando o cadastro de arquivos do DF; 
IV–promover a cooperação e a interação entre os integrantes do SIARDF, por meio de intercâmbio de informações, 
padronização de procedimentos e integração sistêmica; 
V - promover a modernização da gestão arquivística no âmbito do Distrito Federal; 
VI - promover a preservação preventiva do patrimônio documental da Administração Pública do Distrito Federal; 
VII– cumprir e difundir as orientações emanadas pelo Sistema Nacional de Arquivos – SINAR e pelo Conselho 
Nacional de Arquivos - CONARQ; 
VIII - planejar, criar, implantar e administrar a infraestrutura adequada para centralização de acervos em fase de guarda 
intermediária; 
IX - planejar, elaborar, realizar, definir requisitos e acompanhar o desenvolvimento e implantação de sistemas 
informatizados de gestão arquivística de documentos e processos digitais no âmbito do Sistema de Arquivos do Distrito 
Federal – SIARDF; 
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SUBSEÇÃO I  
DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Art. 18 À Gerência de Assistência Técnica, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação de 
Gestão de Documentos, da Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
 
I - prestar orientação técnica aos órgãos e entidades do Distrito Federal e acompanhar as atividades de gestão, 
preservação, eliminação e recolhimento de documentos; 
II - planejar, elaborar, realizar, acompanhar, avaliar e fiscalizar, no âmbito do Sistema de Arquivo do Distrito Federal – 
SIARDF: 
a) a elaboração e implantação dos instrumentos, programas e projetos de gestão documental, em articulação com as 
demais unidades do ArPDF; 
b) as atividades de gestão documental, funcionamento das comissões setoriais de avaliação documental – CSADs e 
aspectos formais da eliminação e recolhimento de documentos, dentre outros; 
c) o cumprimento dos atos normativos referentes à gestão documental; 
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III - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SUBSEÇÃO II 
DA GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 
 
Art. 19 À Gerência de Elaboração e Acompanhamento de Instrumentos Arquvísticos, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Gestão de Documentos, da Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, 
compete: 
 
I - planejar, elaborar, realizar, acompanhar e avaliar, no âmbito do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF: 
a) instrumentos e manuais de gestão documental, em articulação com as demais unidades; 
b) planos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação das atividades-meio; 
c) instrumentos de gestão documental às normas legais e técnicas nacionais e internacionais; 
II– acompanhar, orientar e supervisionar a elaboração e atualização de planos de classificação das atividades-fim, 
tabelas de temporalidade e destinação das atividades-fim e demais instrumentos de gestão documental desenvolvidos 
pelos órgãos integrantes do SIARDF; 
III - analisar e acompanhar a elaboração de listagens de eliminação e de recolhimento pelos órgãos integrantes do 
SIARDF; 
IV - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SUBSEÇÃO III 
DA GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO 
 
Art. 20 À Gerência de Capacitação, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação de Gestão 
de Documentos, da Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
 
I – planejar, formular, coordenar, supervisionar e promover a realização de cursos e treinamentos a servidores do 
Distrito Federal, a respeito da gestão de documentos no âmbito da Administração Pública; 
II – expedir certidões e certificados a respeito dos cursos promovidos pelo ArPDF na sua área de atuação; 
III – elaborar material didático para o acompanhamento dos cursos promovidos; 
IV – emitir cartas-convite aos órgãos e entidades do Distrito federal, para a participação nos cursos promovidos; 
V – avaliar a eficácia dos cursos promovidos e aperfeiçoar os métodos aplicados; 
VI - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
  
SUBSEÇÃO IV 
DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 
 
Art. 21 À Gerência de Fiscalização e Monitoramento, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à 
Coordenação de Gestão de Documentos, da Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
 
I – fiscalizar e monitorar as ações desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Distrito Federal na área de gestão 
documental; 
II – realizar auditorias e inspeções nos órgãos e entidades do Distrito Federal a respeito das ações desenvolvidas na área 
de gestão documental; 
III – apurar denúncias sobre a má-conservação ou descarte indevido de documentos públicos; 
IV – comunicar aos órgãos competentes as irregularidades identificadas e acompanhar a sua conclusão; 
V - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SUBSEÇÃO V 
DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA 
 
Art. 22 À Gerência de Tecnologia da Informação Arquivística, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada 
à Coordenação de Gestão de Documentos, da Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
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I - planejar, executar, implementar, coordenar, acompanhar, supervisionar, orientar e controlar, programas e projetos 
relacionados à Tecnologia da Informação no âmbito do ArPDF, observando as diretrizes, padrões e normas vigentes no 
âmbito do Distrito Federal;  
II - auxiliar as demais unidades do ArPDF nas ações pertinentes à Tecnologia da Informação;  
III – planejar e executar as atividades de instalação, manutenção e segurança do ambiente operacional e os processos de 
construção e incorporação de sistemas de informação;  
IV - zelar pelo atendimento da demanda, conforme estabelecida no Plano Diretor de Tecnologia da Informação;  
V - elaborar parecer de viabilidade técnica em Tecnologia da Informação;  
VI - representar o ArPDF em eventos relacionados à Tecnologia da Informação, e participar do desenvolvimento de 
soluções relacionadas com o Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF;  
VII - elaborar estudos acerca de produtos e serviços de Tecnologia da Informação, observando a conformidade com a 
legislação vigente;  
VIII - subsidiar as áreas requisitante e administrativa no planejamento das contratações de Tecnologia da Informação;  
IX - indicar integrante técnico para atuar nos processos de contratação de Tecnologia da Informação;  
X - propor revisões no Plano Diretor de Tecnologia da Informação;  
XI - acompanhar a execução das políticas de segurança de Tecnologia da Informação estabelecidas pelo ArPDF;  
XII - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SEÇÃO II 
DA COORDENAÇÃO DOS CENTROS DE ARQUIVOS 
 
Art. 23 À Coordenação dos Centros de Arquivos, unidade orgânica de direção e supervisão, diretamente subordinada à 
Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
 
I – planejar, orientar e acompanhar a instalação de centros de arquivos no Distrito Federal; 
II – receber, tratar, preservar e dar acesso a arquivos em fase intermediária dos órgãos e entidades do Distrito Federal 
que façam parte de centros de arquivos geridos pelo ArPDF; 
III – elaborar, atualizar e aplicar os instrumentos arquivísticos relacionados com os documentos sob a guarda de centros 
de arquivos; 
IV – desenvolver outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
  
SUBSEÇÃO I 
DA GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO TÉCNICO 
 
Art. 24 À Gerência de Processamento Técnico, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação 
dos Centros de Arquivos, da Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
 
I – receber por transferência os documentos de arquivo de fase intermediária oriundos dos órgãos e entidades do 
Distrito Federal que façam parte de centros de arquivos geridos pelo ArPDF; 
II -  higienizar, avaliar, classificar, arquivar, preservar os documentos em fase intermediária dos órgãos e entidades do 
Distrito Federal que façam parte de centros de arquivos geridos pelo ArPDF; 
III - elaborar, atualizar e aplicar os instrumentos arquivísticos relacionados com os documentos sob a guarda de centros 
de arquivos; 
IV – executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SUBSEÇÃO II 
DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO 
 
Art. 25 À Gerência de Atendimento Administrativo, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à 
Coordenação dos Centros de Arquivos, da Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
 
I – atender ao público dos órgãos e entidades do Distrito Federal que façam parte de centros de arquivos geridos pelo 
ArPDF, que necessitem consultar os seus arquivos intermediários; 
II - dar acesso a arquivos em fase intermediária dos órgãos e entidades do Distrito Federal que façam parte de centros de 
arquivos geridos pelo ArPDF; 
III – executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas; 
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SUBSEÇÃO III 
DA GERÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE ACERVOS 
 
Art. 26 À Gerência de Transferência de Acervos, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à 
Coordenação dos Centros de Arquivos, da Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
 
I – planejar a transferência dos documentos de arquivo de fase intermediária oriundos dos órgãos e entidades do Distrito 
Federal que façam parte de centros de arquivos geridos pelo ArPDF; 
II – organizar calendário de transferência dos documentos de arquivo de fase intermediária oriundos dos órgãos e 
entidades do Distrito Federal que façam parte de centros de arquivos geridos pelo ArPDF; 
III – providenciar o transporte e infraestrutura necessários para a transferência dos documentos de arquivo de fase 
intermediária oriundos dos órgãos e entidades do Distrito Federal que façam parte de centros de arquivos geridos pelo 
ArPDF; 
IV – Acompanhar o processo de transferência dos documentos de arquivo de fase intermediária oriundos dos órgãos e 
entidades do Distrito Federal que façam parte de centros de arquivos geridos pelo ArPDF; 
III – executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas; 
 
CAPÍTULO IV 
DA COORDENADORIA-GERAL DO ARQUIVO PERMANENTE 
 
Art. 27 À Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente 
subordinada ao Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal, compete: 
 
I – planejar, orientar, acompanhar e supervisionar as atividades de tratamento, preservação, pesquisa, difusão e acesso 
ao Arquivo Permanente; 
II – registrar as informações a respeito das atividades de tratamento, preservação, pesquisa, difusão e acesso ao Arquivo 
Permanente; 
III – planejar, propor, elaborar, realizar, acompanhar e avaliar os instrumentos relacionados ao tratamento, preservação, 
pesquisa, difusão e acesso ao Arquivo Permanente;  
IV – prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal, por meio de suas unidades; 
V – emitir parecer a respeito do valor histórico em documentos e conjuntos de documentos de arquivo para o seu 
recolhimento ao Arquivo Permanente; 
VI – avaliar tecnicamente os documentos de arquivos privados quanto ao seu valor histórico, nos procedimentos de 
declaração de interesse público e social e de aquisição de acervos; 
VII - exercer outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SEÇÃO I 
DA COORDENAÇÃO DE TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO  
 
Art. 28 À Coordenação de Tratamento e Preservação, unidade orgânica de direção e supervisão, diretamente 
subordinada à Subsecretaria do Arquivo Permanente, compete: 
 
I – coordenar o recolhimento de documentos ao acervo permanente do Distrito Federal, em articulação com a 
Coordenação de Gestão Documental; 
II – identificar arquivos privados para declaração de interesse público e social; 
III - realizar reproduções de documentos de interesse para a História do Distrito Federal e Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico - RIDE que sejam de acervos públicos ou privados, incorporando-as ao acervo 
institucional; 
IV – fomentar e apoiar conforme a sua disponibilidade técnica a criação de arquivos públicos na RIDE; 
V – planejar, organizar, coordenar, controlar e assegurar a preservação e o acesso aos fundos documentais sob custódia 
do ArPDF; 
VI - coordenar as atividades de atendimento às unidades, na realização de pesquisas e consultas aos documentos 
pertencentes ao acervo recolhido e àqueles sob custódia do órgão; 
VII - criar, manter, atualizar e divulgar instrumentos de pesquisa do acervo documental; 
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VIII – propor, planejar e realizar pesquisas sobre acervos arquivísticos de valor permanente, em articulação com as 
demais coordenações do órgão e de acordo com as diretrizes de pesquisa interna aprovadas; 
IX - promover, estabelecer e orientar as normas e procedimentos para conversão dos acervos documentais para formatos 
digitais, e outros suportes que assegurem a integridade da informação e do documento; 
X - promover a preservação, conservação preventiva e manutenção dos documentos custodiados pelo órgão, assegurar a 
permanência do suporte original e utilizar a tecnologia vigente realizando a conversão de suporte quando necessário 
assegurando a integridade das informações, legibilidade dos documentos conforme os originais atendendo a legislação e 
garantindo o acesso a informação; 
XI - desenvolver outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SUBSEÇÃO I 
DA GERÊNCIA DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO DIGITAL 
 
Art. 29 À Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Digital, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Tratamento e Preservação, da Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente, compete: 
 
I – acompanhar recolhimento de documentos digitais e/ou representantes digitais identificados como de interesse para a 
História do Distrito Federal; 
II – organizar os documentos digitais e/ou representantes digitais de acordo com as normas e técnicas arquivísticas 
vigentes; 
III – estabelecer padrões, normas e protocolos de processamento, acesso e armazenamento para arquivamento digital; 
IV – utilizar sistema informatizado de indexação, busca e acesso que possibilite a recuperação e difusão das 
informações contidas nos documentos digitais e/ou representantes digitais; 
V – armazenar e gerenciar adequadamente os documentos digitais e/ou representantes digitais, determinando o melhor 
método de armazenamento e segurança. 
VI – manter sistema informatizado de indexação, busca e acesso aos documentos digitais e/ou representantes digitais do 
acervo permanente do ArPDF; 
VII – manter de forma adequada as condições de infraestrutura de armazenamento digital do ArPDF; 
VIII – executar técnicas de preservação nos documentos digitais e/ou representantes digitais, quando necessário, 
providenciar restauração dos mesmos, de acordo com os processos técnicos indicados; 
IX – executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SUBSEÇÃO II 
DA GERÊNCIA DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO TEXTUAL 
 
Art. 30 À Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Textual, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Tratamento e Preservação, da Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente, compete: 
 
I - participar do recolhimento de documentos textuais identificados como de interesse público para a história do Distrito 
Federal; 
II - organizar os documentos textuais de acordo com as normas e técnicas arquivísticas; 
III - elaborar instrumentos de pesquisa que possibilitem o acesso às informações contidas nos documentos textuais; 
IV - guardar e preservar adequadamente os documentos textuais, determinando o melhor método de acondicionamento 
e armazenamento. 
V - manter registro das consultas aos documentos textuais custodiados no ArPDF; 
VI - manter de forma adequada as condições climáticas e ambientais dos depósitos do ArPDF; 
VII - manter diagnóstico atualizado do estado de conservação dos documentos, embalagens e equipamentos, orientar e 
acompanhar a limpeza periódica dos mesmos. 
VIII - executar técnicas de conservação preventiva em documentos do acervo textual e adotar, quando necessário, 
providências para restaurar os documentos, de acordo com os processos técnicos indicados; 
IX - inserir e manter atualizada as informações dos acervos junto à gerência de Acervo Digital; 
X - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SUBSEÇÃO III 
DA GERÊNCIA DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO AUDIOVISUAL 
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Art. 31 À Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Audiovisual, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Tratamento e Preservação, da Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente, compete: 
 
I - participar do recolhimento de documentos audiovisuais em formato convencional ou formato digital, identificados 
como de interesse público para a História do Distrito Federal; 
II - identificar, organizar, classificar e descrever os documentos audiovisuais; 
III - elaborar instrumentos de pesquisa que possibilitem o acesso às informações contidas nos documentos audiovisuais; 
IV - guardar e preservar adequadamente os documentos audiovisuais, determinando o melhor método de 
acondicionamento e armazenamento; 
V - manter de forma adequada as condições climáticas e ambientais dos depósitos do ArPDF; 
VI - produzir mensalmente relatório estatístico de controle ambiental das instalações de armazenamento do acervo sob 
custódia de sua gerência; 
VII - manter diagnóstico atualizado do estado de conservação dos documentos, embalagens e equipamentos, orientar e 
acompanhar a limpeza periódica dos mesmos. 
VIII - adotar providências para restaurar os documentos, de acordo com os processos técnicos indicados e manter um 
programa de conservação preventiva em todo o acervo dessa gerência; 
IX - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SUBSEÇÃO IV 
DA GERÊNCIA DE TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO CARTOGRÁFICO E ICONOGRÁFICO 
 
Art. 32 À Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Cartográfico e Iconográfico, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Tratamento e Preservação, da Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente, 
compete: 
 
I – promover o recolhimento – em formato digital ou original - de documentos cartográficos identificados como de 
interesse para a história do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico - RIDE; 
II - identificar, organizar, classificar, catalogar e descrever os documentos cartográficos; 
III - elaborar instrumentos de pesquisa que possibilitem o acesso às informações contidas nos documentos cartográficos; 
IV – inserir e manter atualizadas as informações dos acervos junto à Gerência de Acervo Digital; 
V – guardar e preservar adequadamente os documentos cartográficos, determinando o melhor método de 
acondicionamento e armazenamento. 
VI - produzir mensalmente relatório estatístico de controle ambiental das instalações de armazenamento do acervo de 
sua gerência; 
VII - manter de forma adequada as condições climáticas e ambientais dos depósitos do ArPDF; 
VIII - manter diagnóstico atualizado do estado de conservação dos documentos, embalagens e equipamentos, orientar e 
acompanhar a sua limpeza periódica; 
IX - adotar providências para restaurar os documentos, de acordo com os processos técnicos indicados e manter um 
programa de conservação preventiva de seu acervo; 
X - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
SEÇÃO II  
DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA E DIFUSÃO 
 
Art. 33 À Coordenação de Pesquisa e Difusão, unidade orgânica de direção e supervisão, diretamente subordinada à 
Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente, compete: 
 
I – formular e promover as diretrizes de pesquisa interna no acervo do ArPDF conjuntamente com a Coordenação de 
Arquivo Permanente e em articulação com as demais unidades envolvidas; 
II – coordenar a produção de material de história oral para compor o acervo do ArPDF; 
III - pesquisar e levantar dados sobre a história do Distrito Federal, a fim de subsidiar o trabalho das demais unidades do 
ArPDF; 
IV – promover cursos de formação para servidores do GDF na área de pesquisa histórica e metodologias de história 
oral; 
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V – propor, planejar, coordenar e supervisionar programas e projetos, educativos e culturais que divulguem os acervos 
arquivísticos do Arquivo Público do Distrito Federal e a história do Distrito Federal, de forma articulada com as demais 
unidades do ArPDF; 
VI – colaborar, por meio de parcerias, com programas, atividades e eventos educacionais, socioculturais e científicos 
para a difusão dos acervos arquivísticos sob guarda do ArPDF; 
VII – propor programas e projetos de formação de professores da rede pública e dos servidores públicos do Distrito 
Federal a partir dos acervos arquivísticos do ArPDF, com a finalidade de: 
a) promover cursos, oficinas, seminários, e concursos sobre a história do Distrito Federal e Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico - RIDE; 
b) orientar a elaboração de materiais pedagógicos sobre a história do Distrito Federal e Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico - RIDE, que subsidiem a ação do professor em sala de aula; 
c) divulgar o potencial de pesquisa e a utilidade pública dos acervos arquivísticos do ArPDF junto às instituições de 
ensino; 
VIII - incentivar a produção de conhecimento científico e cultural sobre a história do Distrito Federal 
IX – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
SUBSEÇÃO ÚNICA 
GERÊNCIA DE PESQUISA E DIFUSÃO 
 
Art. 34 À Gerência de Pesquisa e Difusão, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação de 
Pesquisa e Difusão, da Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente, compete: 
 
I – elaborar programas e projetos de divulgação dos acervos arquivísticos do ArPDF 
II - realizar pesquisas sobre temas de interesse do ArPDF; 
III - realizar entrevistas com pessoas envolvidas com a história do Distrito Federal; 
IV -  produzir publicações, exposições e filmes que divulguem a história e memória do DF e RIDE, a partir dos acervos 
arquivísticos do ArPDF; 
V - organizar, controlar e distribuir o material publicado pelo órgão para divulgação do acervo histórico; 
VI – apoiar e subsidiar programas e projetos educacionais e culturais voltados para a história e memória do Distrito 
Federal; 
VII – organizar e participar de eventos promovidos pelo ArPDF; 
VIII – indicar, reunir e provocar a instalação e o fornecimento de equipamentos e materiais necessários à realização de 
eventos promovidos pelo ArPDF, ou necessários à sua participação; 
IX – preservar a integridade física das exposições realizadas; 
X – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
SEÇÃO III 
DA COORDENAÇÃO DE ACESSO 
 
Art. 35 À Coordenação de Acesso, unidade orgânica de direção e supervisão, diretamente subordinada à 
Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente, compete: 
 
I – garantir o acesso aos acervos arquivísticos sob guarda do ArPDF; 
II – registrar e manter atualizado o número de atendimentos e visitas realizadas ao ArPDF; 
III – receber e instruir pedidos de acesso a documentos e de visitação ao órgão; 
IV – planejar e elaborar projetos para aperfeiçoamento do acesso a documentos e visitação ao órgão; 
V – atualizar os procedimentos para acesso ao acervo, de acordo com a legislação vigente, especialmente com as leis 
que tratam do acesso à informação; 
VI – subsidiar relatórios e estatísticas relativos aos serviços sob sua responsabilidade; 
VII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
 
SUBSEÇÃO I 
DA GERÊNCIA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 
 
Art. 35 À Gerência de Acervo Bibliográfico, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação de 
Acesso, da Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente, compete: 
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I - planejar, coordenar e controlar as atividades de informação relacionadas ao acervo da Biblioteca do ArPDF; 
II - realizar o tratamento técnico dos documentos editados a serem incorporados ao acervo; 
III - criar e implementar sistema de controle terminológico que promova a excelência dos serviços de alimentação e 
recuperação da informação; 
IV - propor normas para consultas e empréstimos de publicações e controlar a devolução dos itens emprestados; 
V - orientar o usuário na realização de pesquisas no acervo bibliográfico de documentos textuais e não-textuais; 
VI - garantir a organização dos stands e dos arquivos, por meio da colocação e recolocação dos documentos 
emprestados e pesquisados; 
VII - manter controle estatístico dos serviços prestados pela Biblioteca do ArPDF; 
VIII - implementar políticas de aquisição e descarte; 
IX - divulgar junto às unidades do ArPDF as publicações adquiridas; 
X - prestar assistência às demais unidades do ArPDF quanto aos métodos e técnicas de pesquisa e elaboração de 
referência bibliográfica; 
XI - realizar a normatização técnica das publicações editadas pelo ArPDF, conforme legislação vigente; 
XII - preservar o acervo da Biblioteca do ArPDF; 
XIII - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
  
DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  
 
Art. 36 À Gerência de Atendimento ao Público, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Coordenação 
de Acesso, da Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente, compete: 
 
I – realizar e facilitar o atendimento ao público, presencial, via telefone e pela internet, de forma a orientar sobre o 
acervo e competências do ArPDF; 
II – responder, alimentar e gerenciar sistemas de informação ao cidadão, em especial o Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informações ao Cidadão - e-SIC, do Governo do Distrito Federal; 
III - preparar manuais e outros instrumentos de orientação do cidadão sobre o acervo permanente do Distrito Federal, 
meios de acesso e condições de uso; 
IV - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação que lhe forem atribuídas. 
 
 
TÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E EM COMISSÃO 
 
CAPÍTULO I 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 
 
Art. 37 Ao Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal compete: 
 
I - prestar assessoramento direto ao Chefe da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal e ao Governador do 
Distrito Federal e propor diretrizes para as políticas relativas à área de competência do ArPDF; 
II - dirigir as atividades do ArPDF expedindo orientações e normas, quando necessárias; 
III - exercer a articulação política, na sua área de atuação, do Distrito Federal com a sociedade civil, com outros órgãos 
governamentais ou instituições privadas; 
IV - aprovar programas e projetos para realização das atividades de acordo com o planejamento estratégico e 
competências do ArPDF; 
V - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual do ArPDF; 
VI - solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da legislação vigente; 
VII - praticar os atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial e financeira, tendo em vista a 
racionalização, qualidade e produtividade do ArPDF; 
VIII - delegar competências, dentro dos limites da legislação, especificando a autoridade e os limites dessa delegação; 
IX - praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades do ArPDF, de acordo com a legislação 
arquivística vigente; e 
X - promover a integração entre as unidades orgânicas do ArPDF. 
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Parágrafo único. O cargo de Superintendente será exercido por pessoa que reúna as qualificações necessárias para o 
desempenho das respectivas atribuições, devendo: 
 
I - ser profissional de nível superior em área de formação compatível com as atividades do ArPDF, notadamente dos 
cursos de Arquivologia, História, Administração, Contabilidade, Direito e Gestão Pública com preferência a 
profissionais pós-graduados; ou 
II - comprovar experiência mínima de 2 (dois) anos em cargo com atribuições e nível hierárquico semelhantes, no caso 
de profissional de outras áreas de formação. 
 
Art. 38 Ao Assessor Especial da Superintendência compete: 
 
I - prestar assistência direta e imediata ao Superintendente; 
II - desenvolver estudos e projetos de interesse da unidade; 
III - organizar e preparar agendas da chefia imediata; 
IV – encaminhar comunicações aos participantes indicados pelo Superintendente sobre a realização de reuniões por ele 
solicitadas; 
V - receber e transmitir informações e documentos; 
VI - proceder ao encaminhamento de pessoas; 
VII - executar outras atribuições que lhe forem conferidas 
 
Parágrafo único. O cargo de Assessor Especial da Superintendência será exercido por pessoa que reúna as qualificações 
necessárias para o desempenho das respectivas atribuições, devendo ser profissional de nível superior, com preferência 
a profissionais pós-graduados. 
 
Art. 39 Ao Coordenador-Executivo compete: 
 
I - substituir o Superintendente nas suas ausências e impedimentos; 
II - prestar assistência direta e imediata ao Superintendente; 
III - prestar assistência ao Superintendente em sua representação política, social e administrativa; 
IV - supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades que integram o ArPDF; 
V - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
Parágrafo único. O cargo de Coordenador-Executivo será exercido por pessoa que reúna as qualificações necessárias 
para o desempenho das respectivas atribuições, devendo:  
 
I - ser profissional de nível superior, em área de formação compatível com as atividades de gestão pública, notadamente 
dos cursos de Administração, Contabilidade, Direito e Gestão Pública, com preferência a profissionais pós-graduados; 
ou  
II - comprovar experiência mínima de 2 (dois) anos em cargo com atribuições e nível hierárquico semelhantes, no caso 
de profissional de outras áreas de formação. 
 
Art. 40 Ao Chefe da Unidade de Administração Geral compete: 
 
I - assistir e assessorar ao Superintendente em assuntos relacionados à sua área de atuação, e submeter à sua apreciação 
atos administrativos e regulamentares; 
II - auxiliar o Superintendente na definição de diretrizes e na implementação das ações da respectiva área de 
competência; 
III - coordenar a elaboração do plano anual de trabalho da unidade em consonância com o planejamento estratégico do 
ArPDF; 
IV - submeter ao Superintendente planos, programas, projetos, relatórios referentes a sua área de atuação, acompanhar e 
avaliar os respectivos resultados; 
V - planejar, dirigir, coordenar, acompanhar, avaliar a execução das atividades de suas unidades em programas e 
projetos estratégicos do ArPDF, que envolvam sua área de atuação; 
VI - orientar e supervisionar o planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para a qualidade, produtividade e 
aprimoramento da gestão na sua área de atuação; 
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VII - promover a articulação e integração, interna e externamente para a implementação de programas e projetos de 
interesse do ArPDF; 
VIII - coordenar a execução de políticas públicas inerentes a sua área de competência; e 
IX - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
Parágrafo único. O cargo de Chefe da Unidade de Administração Geral será exercido por pessoa que reúna as 
qualificações necessárias para o desempenho das respectivas atribuições, devendo:  
 
I - ser profissional de nível superior, em área de formação compatível com as atividades de gestão pública, notadamente 
dos cursos de Administração, Contabilidade, Direito e Gestão Pública, com preferência a profissionais pós-graduados; 
ou 
II - comprovar experiência mínima de 2 (dois) anos em cargo com atribuições e nível hierárquico semelhantes, no caso 
de profissional de outras áreas de formação. 
 
Art. 41 Aos Coordenadores-Gerais compete: 
 
I - assistir e assessorar ao Superintendente em assuntos relacionados a sua área de atuação, e submeter a sua apreciação 
atos administrativos e regulamentares; 
II - auxiliar o Superintendente na definição de diretrizes e na implementação das ações da respectiva área de 
competência; 
III. coordenar a elaboração do plano anual de trabalho da unidade em consonância com o planejamento estratégico do 
ArPDF; 
IV - submeter ao Superintendente planos, programas, projetos, relatórios referentes à sua área de atuação, acompanhar e 
avaliar os respectivos resultados; 
V - planejar, dirigir, coordenar, acompanhar, avaliar a execução das atividades de suas unidades em programas e 
projetos estratégicos do ArPDF, que envolvam sua área de atuação; 
VI - orientar e supervisionar o planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para a qualidade, produtividade e 
aprimoramento da gestão na sua área de atuação; 
VII - promover a articulação e integração, interna e externamente para a implementação de programas e projetos de 
interesse do ArPDF; 
VIII - coordenar a execução de políticas públicas inerentes a sua área de competência; e 
IX - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
§1º O cargo de Coordenador-Geral de Gestão Documental será exercido por pessoa que reúna as qualificações 
necessárias para o desempenho das respectivas atribuições, devendo:  
 
I - ser profissional de nível superior, em área de formação compatível com as atividades de gestão documental, 
notadamente do curso de Arquivologia, com preferência a profissionais pós-graduados; ou  
II - comprovar experiência mínima de 2 (dois) anos em cargo com atribuições e nível hierárquico semelhantes, no caso 
de profissional de outras áreas de formação. 
 
§2º O cargo de Coordenador-Geral do Arquivo Permanente será exercido por pessoa que reúna as qualificações 
necessárias para o desempenho das respectivas atribuições, devendo:  
 
I - ser profissional de nível superior, em área de formação compatível com as atividades de guarda e conservação de 
arquivos permanentes, notadamente do curso de Arquivologia ou História, com preferência a profissionais pós-
graduados; ou 
II - comprovar experiência mínima de 2 (dois) anos em cargo com atribuições e nível hierárquico semelhantes, no caso 
de profissional de outras áreas de formação. 
 
CAPÍTULO II 
DOS DEMAIS CARGOS EM COMISSÃO 
 
Art. 42 Aos Coordenadores e Chefes de Unidade compete: 
 



82 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CASA CIVIL 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

Arquivo Público do Distrito Federal 
Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON Qd. 05 Lote 23 – CEP 70610-600 - Brasília/DF 

Fone(s) (61) 3361-7739 - Fax (61) 3233-2191 – E-mail: arpdf.df@gmail.com 
 

I - planejar, dirigir, coordenar, supervisionar o desenvolvimento de programas, projetos e atividades relacionadas à sua 
área de competência; 
II - coordenar o planejamento anual de trabalho da unidade em consonância com os objetivos estratégicos do ArPDF; 
III - assistir a chefia imediata em assuntos de sua área de atuação, e submeter os atos administrativos e regulamentares a 
sua apreciação; 
IV - emitir parecer sobre processos e documentos específicos da sua área de atuação; 
V - apresentar relatórios periódicos de trabalho com estatísticas, análises e recomendações sobre atividades pertinentes 
a sua unidade; 
VI - propor a racionalização de métodos e processos de trabalho, normas e rotinas, que maximizem os resultados 
pretendidos; 
VII - identificar, registrar e disseminar as experiências de projetos afins com os de responsabilidade da sua área de 
competência; 
VIII - articular ações integradas com outras áreas do ArPDF e/ou demais órgãos, quando for o caso; 
IX - orientar, coordenar e supervisionar as atividades das unidades que lhes são subordinadas e buscar qualidade e 
produtividade da equipe; 
X - assegurar e estimular a capacitação contínua para o aperfeiçoamento técnico; 
XI - subsidiar o orçamento anual do ArPDF no que diz respeito a unidade sob sua responsabilidade; e 
XII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
Parágrafo único. Os cargos de Coordenador e Chefe de Unidade serão exercidos por pessoas que reúnam as 
qualificações necessárias para o desempenho das respectivas atribuições, devendo ser profissionais de nível superior, 
em área de formação compatível com as respectivas atribuições. 
 
Art. 43 Aos Chefes de Assessoria compete: 
 
I - assessorar ao Superintendente em assuntos técnicos relacionados à sua área de competência; 
II - planejar e coordenar o trabalho de sua equipe na elaboração de planos e projetos na sua área de competência; 
III - estimular a qualidade, produtividade e racionalização de recursos no desenvolvimento dos trabalhos de sua área; 
IV - propor diretrizes específicas relacionadas à sua área de competência; e 
V - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Parágrafo único. Os cargos de Chefe de Assessoria serão exercidos por pessoas que reúnam as qualificações necessárias 
para o desempenho das respectivas atribuições, devendo ser profissionais de nível superior completo, em área de 
formação compatível com as respectivas atribuições, com preferência a profissionais pós-graduados. 
 
Art. 44 Aos Gerentes compete: 
 
I - assistir o superior hierárquico em assuntos de sua área de atuação, e submeter os atos administrativos e 
regulamentares a sua apreciação; 
II - orientar a chefia imediata, unidades do ArPDF e outros órgãos no que diz respeito à sua área de atuação; 
III - elaborar a programação anual de trabalho da unidade em consonância com o planejamento estratégico do ArPDF; 
IV - coordenar e controlar a execução das atividades inerentes a sua área de competência e propor normas e rotinas que 
maximizem os resultados pretendidos; 
V - realizar estudos técnicos que subsidiem o processo de elaboração, implementação, execução, monitoramento e 
avaliação de seus programas e projetos; 
VI - registrar dados das atividades desenvolvidas e elaborar relatórios periódicos; 
VII - orientar e supervisionar o desenvolvimento de ações voltadas para a qualidade, produtividade na sua área de 
atuação; 
VIII - identificar necessidades, promover e propor a capacitação adequada aos conteúdos técnicos e processos no 
âmbito da gerência; 
IX - subsidiar a elaboração do orçamento anual da Coordenação; e 
X - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
Parágrafo único. Os cargos de Gerente serão exercidos por pessoas que reúnam as qualificações necessárias para o 
desempenho das respectivas atribuições, devendo:  
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I - ser profissionais de nível superior, em área de formação compatível com as respectivas atribuições; ou  
II - comprovar experiência mínima de 2 (dois) anos em cargo com atribuições e nível hierárquico semelhantes, no caso 
de profissional de outros níveis de formação. 
 
Art. 45 Aos Assessores compete: 
 
I - assessorar a chefia imediata em assuntos de competência da unidade orgânica; 
II - desenvolver estudos e projetos de interesse da unidade; e 
III - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. 
 
Parágrafo único. Os cargos de Assessor serão exercidos por pessoas que reúnam as qualificações necessárias para o 
desempenho das respectivas atribuições, devendo:  
 
I - ser profissionais de nível superior, concluído ou cursando a partir do 5º semestre, em área de formação compatível 
com as respectivas atribuições; ou  
II - comprovar experiência mínima de 2 (dois) anos em cargo com atribuições e nível hierárquico semelhantes, no caso 
de profissional de outros níveis de formação. 
 
Art. 46 São cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, sob a regência do disposto no artigo 5º da Lei 
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011: 
 
I – Superintendente, símbolo CNE-2; 
II – Assessor Especial da Superintendência, símbolo CNE-6; 
III – Coordenador-Executivo, símbolo CNE-5; 
IV – Chefe da Assessoria de Comunicação Social, símbolo CNE-6; 
V – Coordenador-Geral de Gestão Documental, símbolo CNE-5; 
VI – Coordenador do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, símbolo CNE-6; 
VII – Coordenador do Centro de Arquivamento do Distrito Federal, símbolo CNE-6; 
VIII – Coordenador-Geral do Arquivo Permanente, símbolo CNE-5;  
IX - Coordenador de Guarda e Conservação do Arquivo Permanente, símbolo CNE-6; 
X – Coordenador de Pesquisa e Difusão, símbolo CNE-6; 
XI – Coordenador de Acesso, símbolo CNE-6. 
 
Parágrafo único. Todos os demais cargos de livre nomeação e exoneração na estrutura orgânica do ArPDF, não citados 
expressamente no caput deste artigo, são funções de confiança, privativas de servidor efetivo, nos termos do artigo 6º da 
Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011.  
 
TÍTULO IV 
DAS VINCULAÇÕES E DOS RELACIONAMENTOS 
 
Art. 47 A subordinação hierárquica das unidades orgânicas define-se por sua posição na estrutura administrativa da 
Superintendência e no enunciado de suas competências. 
 
Art. 48 As unidades se relacionam: 
 
I – entre si, na conformidade dos vínculos hierárquicos e funcionais expressos na estrutura e no enunciado de suas 
competências; 
II – entre si, os órgãos e as entidades do Distrito Federal, em conformidade com as definições e as orientações dos 
sistemas a que estão subordinadas; 
III – entre si, os órgãos e as entidades externos ao Distrito Federal, na pertinência dos assuntos comuns. 
 
Art. 49 As unidades do ArPDF estão organizadas nos seguintes grupos: 
 
I – Governança: 
 
a) Superintendência; 
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b) Coordenadoria-Executiva; 
c) Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos; 
d) Coordenadoria-Geral do Arquivo Permanente. 
  
II – Suporte estratégico: 
 
a) Assessoria de Programas e Projetos; 
b) Unidade de Ouvidoria e Controle Interno; 
c) Coordenação de Gestão de Documentos; 
d) Coordenação dos Centros de Arquivos;  
e) Coordenação de Tratamento e Preservação; 
f) Coordenação de Pesquisa e Difusão; 
g) Coordenação de Acesso. 
 
III – Suporte administrativo: 
 
a) Assessoria de Comunicação Social;  
b) Assessoria Jurídica; 
c) Unidade de Gestão de Documentos; 
d) Unidade de Administração Geral; 
e) Gerência de Gestão de Pessoas; 
f) Gerência de Orçamento e Finanças; 
g) Gerência de Contratos e Convênios. 
 
IV – Infraestrutura: 
 
a) Unidade de Tecnologia da Informação;  
b) Gerência de Material, Patrimônio e Serviços. 
 
V – Prestação de serviços: 
 
a) Gerência de Assistência Técnica; 
b) Gerência de Elaboração e Acompanhamento de Instrumentos Arquivísticos; 
c) Gerência Capacitação; 
d) Gerência Fiscalização e Monitoramento; 
e) Gerência de Tecnologia da Informação Arquivística; 
f) Gerência de Processamento Técnico; 
g) Gerência de Atendimento Administrativo; 
h) Gerência de Transferência de Acervos; 
i) Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Digital; 
j) Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Textual; 
k) Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Audiovisual; 
l) Gerência de Tratamento e Preservação do Acervo Cartográfico e Iconográfico; 
m) Gerência de Pesquisa e Difusão; 
n) Gerência de Acervo Bibliográfico; 
o) Gerência de Atendimento ao Público. 
 
§1º O Grupo de Governança é o centro de liderança, responsável pelo processo de tomada de decisões, bem como pela 
supervisão da sua implementação. 
 
§2º O Grupo de Suporte Estratégico é responsável pela visão de futuro do ArPDF, planejamento orçamentário e 
processos de avaliação e monitoramento das ações. 
 
§3º O Grupo de Suporte Administrativo é responsável pela comunicação interna e externa das ações e viabilização 
formal das decisões tomadas pelo grupo de governança, com respeito às normas aplicáveis. 
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§4º O Grupo de Infraestrutura é responsável por proporcionar a infraestrutura adequada à execução das rotinas diárias e 
implementação das decisões tomadas pelo grupo de governança. 
 
§5º O Grupo de Prestação de Serviços é responsável pela execução das atividades-fim do órgão por meio da prestação 
dos serviços de competência do ArPDF. 
 
TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 50 A programação e a execução das atividades compreendidas nas funções exercidas pelo Arquivo Público do 
Distrito Federal observarão as normas técnicas e administrativas, a legislação orçamentária e financeira e de controle 
interno. 
 
Art. 51 As dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento e os casos omissos serão dirimidos pelo Superintendente. 
 
Art. 52 Este Regimento entra vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 53 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CASA CIVIL 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

Arquivo Público do Distrito Federal 
Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON Qd. 05 Lote 23 – CEP 70610-600 - Brasília/DF 

Fone(s) (61) 3361-7739 - Fax (61) 3233-2191 – E-mail: arpdf.df@gmail.com 
 

3.3.3.3. Minuta de Decreto de aprovação do Regimento Interno para a estrutura proposta com 
aumento de despesas 

 
A Minuta de Decreto para aprovação do regimento interno para a estrutura proposta 

com aumento de despesas deve incluir as competências da Secretaria de Apoio ao Conselho de 
Arquivos do Distrito Federal e da Unidade de Administração do Complexo ArPDF, bem como as 
adaptações decorrentes dessa inclusão, em especial nos artigos 37 e seguintes, com a respectiva 
renumeração. 

 
Seguem os textos: 
 
1) inclusão da Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal: 
 
Art. ____ À Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal, unidade orgânica de 
direção e apoio, diretamente subordinada à Superintendência, compete: 
 
I – organizar a agenda dos conselheiros e do Presidente com relação às atividades do Conselho de 
Arquivos; 
II – expedir avisos e comunicados do Presidente aos conselheiros; 
III – fazer publicar os atos oficiais adotados pelo Conselho de Arquivos; 
IV – registrar, tramitar e acompanhar os processos de competência do Conselho de Arquivos; 
V – acompanhar as reuniões do Conselho de Arquivos e elaborar as respectivas atas; 
VI – redigir ofícios, despachos e demais atos oficiais do Presidente e Conselheiros; 
VII – receber e fazer expedir correspondências do Conselho de Arquivos; 
VIII – identificar, informar e acompanhar a realização de cursos e eventos de interesse do Conselho de 
Arquivos; 
IX - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
2) inclusão da Unidade de Administração do Complexo ArPDF: 
 
Art. ____ À Unidade de Administração do Complexo ArPDF, unidade orgânica de direção e apoio, 
diretamente subordinada à Coordenadoria-Executiva, da Superintendência, do Arquivo Público do 
Distrito Federal, compete: 
 
I – garantir a manutenção predial do complexo ArPDF; 
II – identificar os serviços necessários para manutenção do complexo e preservação dos acervos; 
III – acompanhar a execução de contratos de serviços terceirizados de limpeza e conservação e de 
vigilância; 
IV – solicitar e acompanhar a realização de combate a pragas, insetos e outros, no complexo; 
V – manter em arquivo os documentos relativos à regularidade de propriedade e funcionamento do 
complexo, bem como realizar os procedimentos necessários à sua atualização; 
VI – realizar atendimento aos órgãos competentes, no que diz respeito à regularidade de 
funcionamento do complexo; 
VII – acompanhar e realizar transferências de móveis e materiais das unidades do ArPDF; 
VIII – sugerir mudanças de layout e melhorias na organização e funcionamento do complexo; 
IX - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
3) inclusão das atribuições do Chefe da Secretaria de Apoio ao Conselho de 
Arquivos do Distrito Federal: 
 
Art. ___ Ao Chefe da Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal compete: 
I - prestar assistência direta e imediata ao Presidente e conselheiros nos assuntos relativos ao Conselho 
de Arquivos; 
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II - desenvolver estudos e projetos de interesse da unidade; 
III - organizar e preparar agendas do Presidente e conselheiros nos assuntos relativos ao Conselho de 
Arquivo; 
IV – encaminhar comunicações aos participantes indicados pelo Presidente e conselheiros nos 
assuntos relativos ao Conselho de Arquivo sobre a realização de reuniões por eles solicitadas;  
V - receber e transmitir informações e documentos; 
VI - proceder ao encaminhamento de pessoas; 
VII - executar outras atribuições que lhe forem conferidas 
 
Parágrafo único. O cargo de Chefe da Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito 
Federal será exercido por pessoa que reúna as qualificações necessárias para o desempenho das 
respectivas atribuições, devendo ser profissional de nível superior.  
 
4) Alteração da redação dos seguintes artigos: 
 
Art. ____ São cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, sob a regência do disposto no 
artigo 5º da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011: 
 
I – Superintendente, símbolo CNE-2; 
II – Assessor Especial da Superintendência, símbolo CNE-6; 
III - de Chefe da Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal, símbolo CNE-6; 
IV – Coordenador-Executivo, símbolo CNE-5; 
V – Chefe da Assessoria de Programas e Projetos, símbolo CNE-6; 
VI – Chefe da Assessoria de Comunicação Social, símbolo CNE-6; 
VII – Coordenador-Geral de Gestão Documental, símbolo CNE-5; 
VIII – Coordenador do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, símbolo CNE-6; 
IX – Coordenador do Centro de Arquivamento do Distrito Federal, símbolo CNE-6; 
X – Coordenador-Geral do Arquivo Permanente, símbolo CNE-5;  
XI - Coordenador de Guarda e Conservação do Arquivo Permanente, símbolo CNE-6; 
XII – Coordenador de Pesquisa e Difusão, símbolo CNE-6; 
XIII – Coordenador de Acesso, símbolo CNE-6. 

 
Art. _____ As unidades do ArPDF estão organizadas nos seguintes grupos: 
(omissis) 
III – Suporte administrativo: 
 
a) Secretaria de Apoio ao Conselho de Arquivos do Distrito Federal; 
b) Assessoria de Comunicação Social;  
c) Assessoria Jurídica; 
d) Unidade de Gestão de Documentos; 
e) Unidade de Administração Geral; 
f) Gerência de Gestão de Pessoas; 
g) Gerência de Orçamento e Finanças; 
h) Gerência de Contratos e Convênios. 
 
IV – Infraestrutura: 
 
a) Unidade de Tecnologia da Informação;  
b) Unidade de Administração do Complexo ArPDF;  
c) Gerência de Material, Patrimônio e Serviços. 
 
5) renumeração dos artigos. 
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3.4. Coordenação da Gestão de Documentos 
 
O conhecimento está em constante evolução. E, sempre que possível, as instituições 

devem acompanhar as novas descobertas, quando se propõem a executar procedimentos correlatos 
com determinada área de conhecimento.  

 
O Arquivo Público do Distrito Federal foi criado em 1985, tempo em que a 

Arquivologia estava em outro estágio de desenvolvimento, sobretudo quando comparado ao que 
temos atualmente. Àquela época não havia instituído um sistema de arquivos voltado às atividades 
de gestão documental, nem no Distrito Federal, nem em âmbito nacional. Não havia clareza quanto 
ao real papel de uma instituição arquivística, em especial na organização da Administração Pública, 
resumindo-a a um depósito de papeis e documentos voltados a iniciativas histórico-culturais. 

 
Com o desenvolvimento dessa área de conhecimento, o papel da instituição 

arquivística ganhou outros relevos. Sem negligenciar a sua responsabilidade quanto à guarda e 
conservação de documentos de caráter permanente, ficou reconhecido que essa instituição também 
deve reunir as competências quanto à normatização, orientação e acompanhamento das atividades 
de gestão documental, assim entendidas como o conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes à produção, à tramitação, ao uso, à avaliação e ao arquivamento dos documentos, em 

fase corrente e intermediária, independentemente do suporte, visando a sua eliminação ou o seu 

recolhimento para guarda permanente (artigo 1º, §3º da Lei nº 2.545/2000, acrescido pela Lei nº 
4.990/2012 - destacamos). 

 
Nesse contexto, em decorrência do modelo nacional instituído pela Lei º 8.159/1991, 

foi criado o Sistema de Arquivos do Distrito Federal, atualmente regido pela Lei nº 2.545/2000 e 
regulamentado pelo Decreto nº 24.205/2003, com a complementação do Decreto nº 24.204/2003. 
Por esses normativos, em suma, o Arquivo Público do Distrito Federal é a instituição pública deste 
ente federativo, reunindo em si, no que principal, as competências de guarda e conservação de 
arquivos permanentes, e de normatização, orientação e acompanhamento das atividades de gestão 
documental – conforme orientam as áreas de conhecimento correlatas a essa atividade. 

 
Todavia, quando criada pelo Decreto nº 5, de 1º de julho de 1960, a Secretaria que 

deu origem à atual Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento era o único órgão 
responsável por gerir a produção e tramitação de documentos na Administração Pública do Distrito 
Federal. Todavia, a partir da criação do Arquivo Público e em decorrência do desenvolvimento da 
área de conhecimento correlata, essas atividades devem ser transferidas à gestão da instituição 
arquivística pública, como já consta da legislação vigente. Ocorre, porém, que, apesar das 
competências já constarem em legislação como de responsabilidade do Arquivo Público, na prática, 
essas atividades ainda são em grande parte desenvolvidas pela SEPLAN.  

 
Fatores que contribuem para essa realidade estão, por exemplo, na criação de cargos 

relacionados com a gestão de documentos do Distrito Federal, fora da estrutura do Arquivo Público, 
conforme ocorreu no Decreto nº 30.676/2009. Outro exemplo está no desenvolvimento de 
atividades relacionadas com a gestão de documentos, sem a participação do Arquivo Público, como 
ocorre com a aprovação do Manual de Gestão de Documentos Administrativos do Distrito Federal, 
ou do Manual de Comunicação Oficial. Neste ponto, é necessário destacar o Decreto nº 
35.404/2014, que delegou ao Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento a competência 
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para aprovar e instituir os atos normativos referentes à gestão de documentos administrativos do 

Distrito Federal, de forma aparentemente conflituosa com as competências do Arquivo Público, 
como órgão central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal e como instituição arquivistica 
pública do Poder Executivo do Distrito Federal. Outro fator está na lotação de mais arquivistas em 
outros órgãos da Administração Pública do Distrito Federal do que no próprio Arquivo Público. 
Certamente, para uma organização é necessário manter arquivistas em seu quadro, mas, na prática, a 
presença de mais arquivistas em outros órgãos da administração contribui para o descrédito e 
diminuição, ou mesmo para a neutralização do papel do Arquivo Público - que em alguns períodos 
não possuía nenhum arquivista em seu quadro -, em detrimento da área de conhecimento que rege a 
atividade e da própria legislação a respeito da matéria. 

 
Pelo exposto, a proposta reúne no Arquivo Público as estruturas de outros órgãos 

relacionadas com a gestão documental do Distrito Federal. Reunimos inclusive aquelas atividades 
que não são típicas de uma instituição arquivística pública, mas que, não sendo com elas 
incompatíveis, contribuem para consolidar o Arquivo Público como órgão central do Sistema de 
Arquivos do Distrito Federal e, sobretudo, permitem a redistribuição dos servidores lotados nesses 
setores, para que a expertise com relação à área de conhecimento correlata esteja no órgão que 
legalmente possua a competência para tanto, incumbindo aos demais órgãos e entidades do Distrito 
Federal, em especial à SEPLAN, a gestão de seus próprios arquivos em conformidade com o que 
for estabelecido no âmbito do Sistema de Arquivos do Distrito Federal.   

 
Em resumo, a proposta é de transferência da Gerência de Legislação e 

Documentação, acompanhada do Núcleo de Expedição e Protocolo Geral, do Núcleo de Legislação 
e do Núcleo de Arquivo Geral e Microfilmagem, todos da estrutura da Coordenação de Gestão de 
Recursos Físicos, da Subsecretaria de Logística, Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento 
do Distrito Federal, para a estrutura orgânica do Arquivo Público do Distrito Federal, com as 
respectivas competências, bem como servidores, patrimônio e materiais. Por fim, sendo o caso da 
reestruturação do Arquivo Público do Distrito Federal, com aumento de despesas, propõe-se ainda a 
transformação da gerência em Coordenação, e dos núcleos em gerência, respectivamente. 
 
3.4.1. Objetivo: Identificar as competências de gestão documental atualmente exercidas de forma 
esparsa no Distrito Federal e reuni-las no Órgão Central do Sistema de Arquivos. 
 
3.4.2. Dispositivos que regem a matéria:  
 
- Decreto nº 8.530/1985: 
 

Art. 3° - São arquivos públicos os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por 
órgãos e entidades do Distrito Federal, em decorrência de suas funções. 

 
- Lei nº 2.545/2000: 
 

Art. 1º Incumbe ao Poder Público do Distrito Federal a gestão e a proteção dos documentos 
de arquivos públicos, como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao 
desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. 
§ 1º Consideram-se arquivos públicos, para fins desta Lei, os conjuntos de documentos 
produzidos e recebidos por órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal, 
no exercício de suas atividades, em decorrência de funções administrativas e legislativas. 
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§ 2º São, também, arquivos públicos, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos 
por instituição de caráter público ou por entidade privada encarregada da administração de 
serviços públicos. 
§ 3º Considera-se gestão de documentos, com base no art. 3º da Lei federal nº 8.159, de 8 
de janeiro de 1991, o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 
produção, à tramitação, ao uso, à avaliação e ao arquivamento dos documentos, em fase 
corrente e intermediária, independentemente do suporte, visando a sua eliminação ou o seu 
recolhimento para guarda permanente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 4.990, de 2012.) 
Art. 2º O Distrito Federal realizará a gestão de documentos de arquivo de seus órgãos e de 
suas entidades visando: (Caput com a redação da Lei nº 4.990, de 2012.) 
I – à organização dos arquivos correntes, intermediários e permanentes, de forma a 
viabilizar a recuperação das informações contidas em seus documentos e o atendimento 
eficiente aos seus usuários; 
II – à avaliação e seleção dos documentos, conforme os valores que apresentam para a 
administração e para a sociedade; 
III – à preservação dos documentos que constituem o patrimônio arquivístico público do 
Distrito Federal, em todas as fases de arquivamento; 
IV – à garantia de acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, 
resguardados os aspectos do sigilo legal; (Inciso com a redação da Lei nº 4.990, de 2012.)  
V – à adequada formação de recursos humanos que exerçam atividades arquivísticas. 
 Art. 7º São instituições arquivísticas públicas para fins desta Lei: 
I – do Poder Executivo, o Arquivo Público do Distrito Federal, órgão central do Sistema de 
Arquivos do Distrito Federal – SIARDF; 
II – do Poder Legislativo, os arquivos da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
Art. 8º Compete às instituições arquivísticas públicas a orientação e o acompanhamento das 
atividades de gestão documental desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Público 
do Distrito Federal, a guarda e a preservação permanente dos documentos públicos e de 
caráter público e a implementação da política distrital de arquivos. 
 

- Decreto nº 24.205/2003 
 

Art.1º. O Sistema de Arquivos do Distrito Federal -SIARDF tem como objetivos 
principais:   
I - assegurar a proteção e preservação da documentação arquivística do Poder Público do 
Distrito Federal, como elemento de prova e instrumento de apoio à administração e pelo seu 
valor histórico e cultural; 
II - harmonizar as atividades nas diversas fases de administração dos documentos de 
arquivo – corrente, intermediária, permanente – atendendo às peculiaridades dos órgãos 
geradores da documentação; e 
III - facilitar o acesso ao patrimônio arquivístico público. 
Art. 8º. Compõem a estrutura orgânica do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - 
SIARDF: 
I - Conselho de Arquivos do Distrito Federal – Órgão Deliberativo; 
II - Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF – Órgão Central do Sistema de Arquivos 
do Distrito Federal - SIARDF; e 
III - Unidades específicas dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal 
– Órgãos Setoriais. 
Art. 9º. Compete ao Órgão Central do SIARDF: 
I - elaborar, segundo princípios arquivísticos, as diretrizes e normas e definir os métodos 
para a organização e funcionamento das atividades de arquivo corrente, intermediário e 
permanente; 
II - orientar, quanto à localização e instalação de centros de arquivamento intermediário, no 
âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 
III - divulgar o SIARDF e promover a consecução da política de arquivos; 
IV - prestar orientação técnica quanto aos assuntos relacionados com o SIARDF; 
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V - propor a política de acesso aos documentos públicos; 
VI - orientar a avaliação, seleção e preparo de documentos de arquivo a serem submetidos à 
microfilmagem; 
VII - prestar orientação técnica aos órgãos componentes do SIARDF, sem prejuízo da 
subordinação administrativa aos órgãos a que estiverem vinculados; 
VIII - participar do planejamento de elaboração de sistemas de processamento eletrônico de 
dados aplicados a documentos de arquivo; 
IX - solicitar, quando necessário, orientação técnica ao Conselho Nacional de Arquivos-
CONARQ; 
X - manter cadastro geral atualizado das unidades responsáveis pela guarda de 
documentos arquivísticos; 
XI - compatibilizar a ação do SIARDF com as normas e diretrizes emanadas do Conselho 
Nacional de Arquivos – Órgão Central do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR; 
XII - aprovar proposta de eliminação de documentos apresentada pelos órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 
XIII - celebrar convênios de cooperação técnica junto aos órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Distrito Federal; 
XIV - manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais, públicas e privadas; e 
XV - propor a realização de programas de aperfeiçoamento, reciclagem e extensão; 
Art. 10. Compete aos Órgãos Setoriais do SIARDF em suas áreas de atuação: 
I - executar as atividades específicas do SIARDF; 
II - executar, programar e acompanhar projetos definidos pelo Órgão Central do SIARDF; 
III - zelar pelo cumprimento das diretrizes e normas disciplinadoras do SIARDF; 
IV - promover treinamento de pessoal envolvido com atividades de arquivo; 
V - acompanhar e orientar a execução das atividades arquivísticas, de acordo com as rotinas 
estabelecidas; 
VI - manter cadastro dos acervos arquivísticos pertencentes às suas estruturas 
organizacionais; 
VII - prestar ao Órgão Central do SIARDF informações sobre suas atividades; e 
VIII - apresentar sugestões visando ao aprimoramento do SIARDF. 

 
- Decreto nº 24.204/2003: 
 

Art. 1º. Ficam instituídas, em caráter permanente, a Comissão Central de Arquivos - CCA, 
para compor o Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF e as 
Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - CSAD, no âmbito dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. 

 
- Decreto nº 17.616/1996:  
 

Art. 1° - Fica reestruturado, na Administração do Governo do Distrito Federal, o Sistema 
Integrado de Malotes, com o objetivo de executar a coleta e a distribuição de documentos. 
Art. 2° - Integrarão o Sistema de que trata o artigo anterior, todos os órgãos e entidades da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional do Distrito Federal. 
Art. 3° - O Sistema Integrado de Malotes é composto de um Malote Externo e um Malote 
Interno, a serem regulamentados em ato próprio. 
Art. 4° - A Secretaria de Administração baixará ato estabelecendo os procedimentos 
necessários à regulamentação deste Decreto. 
Art. 5° - É vedada a utilização de veículos de serviço ou de carga não autorizados pelo 
malote, para executar coleta e entrega de documentos. 
Parágrafo único - Não se aplica o disposto neste artigo aos veículos de representação. 
Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se o Decreto n° 3.625 de 25 de março de 1977 e demais disposições em 
contrário. 
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- Decreto nº 19.866/1998:  
 

Art. 1° Fica instituído no âmbito do Distrito Federal o Sistema Integrado de Controle de 
Processos - SICOP. 
Parágrafo único. O Sistema de que trata o caput deste artigo tem por finalidade cadastrar e 
controlar as informações dos processos protocolados junto aos órgãos do Distrito Federal. 
Art. 2° Compete ao Secretário de Administração do Distrito Federal editar os atos 
necessários à regulamentação do presente Decreto. 
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

 
- Decreto nº 30.676/2009: 
 

Art. 1º. Fica instituída, na estrutura organizacional do Governo do Distrito Federal, a 
unidade administrativa denominada Gerência Estratégica de Gestão Documental e 
Informacional de Acervos, órgão de gerenciamento central do sistema de arquivos do 
Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 
Art. 2º. A Gerência Estratégica de Gestão Documental e Informacional de Acervos terá a 
atribuição de reestruturar e modernizar a sistemática dos processos de avaliação, 
armazenamento, preservação, processamento e acesso relativos aos documentos públicos e 
às informações institucionais processadas em meio magnético, bem como padronizar e 
normatizar o armazenamento central e setorial do “backup” das informações mantidas 
eletronicamente no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal. 
Art. 3º. As atividades desenvolvidas pela Gerência Estratégica de Gestão Documental e 
Informacional de Acervos terão por finalidade promover a interação entre o Órgão Central 
do Sistema de Arquivos do Distrito Federal e os órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, nos termos da regulamentação vigente. 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
- Decreto nº 35.404/2014: 
 

Art. 1º Fica delegado ao Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito 
Federal a competência para aprovar e instituir os atos normativos referentes à gestão de 
documentos administrativos do Distrito Federal, obedecendo aos princípios e critérios 
estabelecidos pela Lei nº 2.834, de 7 de dezembro de 2001. 
Art. 2º As normas de gestão de documentos administrativos do Distrito Federal serão 
disponibilizadas eletronicamente no sítio da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Orçamento. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua publicação. 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 31.017, de 06 de 
novembro de 2009. 

 
- Decreto nº 35.837/2014 
 

Art. 95. À Gerência de Legislação e Documentação, unidade orgânica de direção, 
diretamente subordinada à Coordenação de Gestão de Recursos Físicos, compete:  
I - propor normas relativas à gestão de documentos, processos e comunicação 
administrativa; microfilmagem de documentos; processos e atividades de arquivo;  
II - acompanhar, avaliar, orientar e controlar o cumprimento das normas relativas à 
documentação e comunicação administrativa;  
III - supervisionar a execução das atividades de documentação e comunicação 
administrativa;  
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IV - sistematizar e disseminar informações sobre legislação do Governo do Distrito 
Federal; 
V - propor, gerenciar e difundir sistema informatizado para cadastro, trâmite e controle de 
documentação administrativa;  
VI - autorizar, cadastrar e definir acesso de usuários ao sistema informatizado; e  
VII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
Art. 96. Ao Núcleo de Expedição e Protocolo Geral, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência de Legislação e Documentação, compete:  
I - receber e expedir, por meio de malote, documentos e processos, no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;  
II - controlar a entrega e o recebimento do malote entre os órgãos da Administração do 
Distrito Federal;  
III - orientar aos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo referente às 
rotinas de comunicação administrativa;  
IV - fornecer mensalmente aos órgãos integrantes do sistema de malote os lacres de 
segurança para fechamento das malas;  
V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
Art. 97. Ao Núcleo de Arquivo Geral e Microfilmagem, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência de Legislação e Documentação, compete:  
I - receber por transferência, preservar, disponibilizar acesso e divulgar o patrimônio 
documental da Secretaria;  
II - atender aos usuários internos e externos, bem como, fornecer cópia de documentos, nos 
termos da legislação vigente, inclusive microfilmados;  
III - classificar, selecionar e eliminar documentos na forma da legislação vigente; acervo 
documental acumulado;  
IV - custodiar documentos dos órgãos sediados no Palácio do Buriti e no seu anexo, desde 
que tais órgãos não possuam arquivos intermediários ou depósitos centrais;  
V - zelar pela manutenção do acervo documental; e  
VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
Art. 98. Ao Núcleo de Legislação, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada 
à Gerência de Legislação e Documentação, compete:  
I - analisar, indexar, cadastrar, corrigir, atualizar e recuperar atos normativos da 
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal;  
II - propor, gerenciar, difundir e atualizar sistema informatizado para cadastro e disseminar 
atos normativos da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal;  
III - cadastrar e definir acesso de usuários no Sistema Informatizado de Legislação do 
Distrito Federal;  
IV - manter e atualizar informações disponibilizadas no Sistema Informatizado de 
Legislação do Distrito Federal; e  
V - zelar pela organização e manutenção do acervo documental;  
VI - informar o titular do órgão quanto aos prazos de regulamentação das leis do Distrito 
Federal referentes à sua respectiva área de atuação; e  
VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.  
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3.4.3. Minuta de Decreto: 
   

DECRETO DE          DE                               DE 2014. 
 

Dispõe sobre a consolidação das competências de gestão de 
documentos no âmbito do Distrito Federal e dá outras 
providências.  

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso X da Lei 
Orgânica do Distrito Federal 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º O Arquivo Público do Distrito Federal é a instituição arquivistica pública do Poder Executivo do Distrito Federal 
e Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, com competência para normatizar, orientar e acompanhar 
as atividades de gestão de documentos realizadas pelos demais órgãos e entidades do Distrito Federal, especialmente 
sobre a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. 
 
Art. 2º Ficam extintos na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal a 
Gerência de Legislação e Documentação, o Núcleo de Expedição e Protocolo Geral, o Núcleo de Legislação e o Núcleo 
de Arquivo Geral e Microfilmagem, da Coordenação de Gestão de Recursos Físicos, da Subsecretaria de Logística. 
 
§1º Ficam extintos na estrutura da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal e transferidos 
ao Arquivo Público do Distrito Federal, os cargos constantes do Anexo Único. 
 
§2º A Gerência de Legislação e Documentação, com seus respectivos núcleos, passam a estar subordinados à 
Coordenação de Gestão Documental, da Superintendência do Arquivo Público do Distrito Federal. 
 
Art. 3º O Arquivo Público do Distrito Federal passa a ser o órgão central, gestor e normatizador do Sistema Integrado 
de Malotes do Distrito Federal, do Sistema Integrado de Controle de Processos – SICOP e do Sistema de Documentação 
e Comunicação Administrativa - SDCA. 
 
Parágrafo único. As competências e atribuições do Núcleo de Legislação relacionadas com o Sistema Integrado de 
Normas Jurídicas do Distrito Federal – SINJ-DF passam a ser de responsabilidade do Arquivo Público do Distrito 
Federal. 
 
Art. 4º Os documentos dos órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal arquivados no Núcleo de 
Arquivo Geral e Microfilmagem da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento e no Núcleo de Legislação 
ficam transferidos para o Arquivo Público do Distrito Federal. 
 
Art. 5º Os servidores efetivos do Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria de Planejamento e Orçamento lotados na 
Gerência de Legislação e Documentação, no Núcleo de Expedição e Protocolo Geral, no Núcleo de Arquivo Geral e 
Microfilmagem e no Núcleo de Legislação passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Arquivo Público do 
Distrito Federal, por redistribuição. 
 
§1º Fica mantida a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) aos servidores lotados no Arquivo Público do 
Distrito Federal que façam jus a esse direito na Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal. 
 
§2º A Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal deverá descentralizar, ao Arquivo Público 
do Distrito Federal, os créditos orçamentários para pagamento da remuneração e vantagens pessoais aos servidores 
redistribuídos, para os anos de 2014 e 2015, mediante a devida alteração nos normativos pertinentes. 
 
§3º As próximas propostas orçamentárias do Arquivo Público do Distrito Federal deverão considerar os novos 
servidores recebidos em redistribuição. 
 
Art. 6º Os bens patrimoniais e os materiais de almoxarifado atualmente à disposição da Gerência de Legislação e 
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Documentação, do Núcleo de Expedição e Protocolo Geral, do Núcleo de Arquivo Geral e Microfilmagem e do Núcleo 
de Legislação da Secretaria de Planejamento e Orçamento ficam transferidos ao Arquivo Público do Distrito Federal. 
 
Art 7° O Núcleo de Arquivo Geral e Microfilmagem da Superintendência do Arquivo Público do Distrito Federal 
funcionará no mesmo espaço físico no qual se encontra atualmente.  
 
Art. 8º A Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal deverá adotar imediatas providências 
para transferência dos créditos orçamentários, à Superintendência do Arquivo Público do Distrito Federal, referentes 
aos cargos transferidos e pessoal redistribuído.  
 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 17.616, de 21 de agosto de 1996, o Decreto 
nº 19.866, de 7 de dezembro de 1998, o Decreto nº 30.676, de 11 de agosto de 2009 e o Decreto nº 35.404, de 7 de maio 
de 2014.  
 

Anexo Único 
Cargos em comissão extintos na Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal e transferidos 

ao Arquivo Público do Distrito Federal 
 
GERÊNCIA DE LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – Gerente, DFG-14, 01 - NÚCLEO DE EXPEDIÇÃO E 
PROTOCOLO GERAL – Chefe, DFG-12, 01 - NÚCLEO DE ARQUIVO GERAL E MICROFILMAGEM – Chefe, 
DFG-12, 01 – NÚCLEO DE LEGISLAÇÃO – Chefe, DFG-12,  
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3.4.3.1. Atribuições dos setores transferidos para inclusão no Regimento Interno 
 
Art. ____ À Gerência de Legislação e Documentação, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Gestão Documental, compete: 
I - propor normas relativas à gestão de documentos, processos e comunicação 
administrativa; microfilmagem de documentos; processos e atividades de arquivo; 
II - acompanhar, avaliar, orientar e controlar o cumprimento das normas relativas à 
documentação e comunicação administrativa; 
III - supervisionar a execução das atividades de documentação e comunicação 
administrativa; 
IV - sistematizar e disseminar informações sobre legislação do Governo do Distrito 
Federal; 
V - propor, gerenciar e difundir sistema informatizado para cadastro, trâmite e controle de 
documentação administrativa; 
VI - autorizar, cadastrar e definir acesso de usuários ao sistema informatizado; e 
VII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. ____ Ao Núcleo de Expedição e Protocolo Geral, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência de Legislação e Documentação, compete: 
I - receber e expedir, por meio de malote, documentos e processos, no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 
II - controlar a entrega e o recebimento do malote entre os órgãos da Administração do 
Distrito Federal; 
III - orientar aos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo referente às 
rotinas de comunicação administrativa; 
IV - fornecer mensalmente aos órgãos integrantes do sistema de malote os lacres de 
segurança para fechamento das malas; 
V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. ____ Ao Núcleo de Arquivo Geral e Microfilmagem, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Gerência de Legislação e Documentação, compete: 
I - receber por transferência, preservar, disponibilizar acesso e divulgar o patrimônio 
documental da Secretaria; 
II - atender aos usuários internos e externos, bem como, fornecer cópia de documentos, nos 
termos da legislação vigente, inclusive microfilmados; 
III - classificar, selecionar e eliminar documentos na forma da legislação vigente; acervo 
documental acumulado; 
IV - custodiar documentos dos órgãos sediados no Palácio do Buriti e no seu anexo, desde 
que tais órgãos não possuam arquivos intermediários ou depósitos centrais; 
V - zelar pela manutenção do acervo documental; e 
VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. ____ Ao Núcleo de Legislação, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Gerência de Legislação e Documentação, compete: 
I - analisar, indexar, cadastrar, corrigir, atualizar e recuperar atos normativos da 
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal; 
II - propor, gerenciar, difundir e atualizar sistema informatizado para cadastro e disseminar 
atos normativos da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal; 
III - cadastrar e definir acesso de usuários no Sistema Informatizado de Legislação do 
Distrito Federal; 
IV - manter e atualizar informações disponibilizadas no Sistema Informatizado de 
Legislação do Distrito Federal; e 
V - zelar pela organização e manutenção do acervo documental; 
VI - informar o titular do órgão quanto aos prazos de regulamentação das leis do Distrito 
Federal referentes à sua respectiva área de atuação; e 
VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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3.4.3.1. Transferência dos setores para a estrutura aperfeiçoada com aumento de despesas 
 
- inclusão de setores: Coordenação de Legislação e Documentação, Gerência de Expedição e 
Protocolo Geral, do Gerência de Legislação e do Gerência de Arquivo Geral e Microfilmagem, na 
Coordenadoria Geral do Sistema de Arquivos, conforme estrutura proposta com aumento de 
despesas – ver item 3.2.2 e 3.2.6. 
 
- criação de cargos:  
 

COORDENAÇÃO DE LEGISLAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – Coordenador, CNE-06, 
01 – GERÊNCIA DE LEGISLAÇÃO – Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE 
PROTOCOLO GERAL E EXPEDIÇÃO – Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DE 
ARQUIVO GERAL E MICROFILMAGEM – Gerente, DFG-14, 01. 

 
- inclusão no Regimento Interno, com nova estrutura: 
 

Art. ____ À Coordenação de Legislação e Documentação, unidade orgânica de direção e 
supervisão, diretamente subordinada à Coordenadoria-Geral do Sistema de Arquivos, 
compete: 
I - propor normas relativas à gestão de documentos, processos e comunicação 
administrativa; microfilmagem de documentos; processos e atividades de arquivo; 
II - acompanhar, avaliar, orientar e controlar o cumprimento das normas relativas à 
documentação e comunicação administrativa; 
III - supervisionar a execução das atividades de documentação e comunicação 
administrativa; 
IV - sistematizar e disseminar informações sobre legislação do Governo do Distrito 
Federal; 
V - propor, gerenciar e difundir sistema informatizado para cadastro, trâmite e controle de 
documentação administrativa; 
VI - autorizar, cadastrar e definir acesso de usuários ao sistema informatizado; e 
VII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. ____ À Gerência de Expedição e Protocolo Geral, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Legislação e Documentação, da Coordenadoria-
Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
I - receber e expedir, por meio de malote, documentos e processos, no âmbito da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 
II - controlar a entrega e o recebimento do malote entre os órgãos da Administração do 
Distrito Federal; 
III - orientar aos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo referente às 
rotinas de comunicação administrativa; 
IV - fornecer mensalmente aos órgãos integrantes do sistema de malote os lacres de 
segurança para fechamento das malas; 
V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. ____ À Gerência de Arquivo Geral e Microfilmagem, unidade orgânica de execução, 
diretamente subordinada à Coordenação de Legislação e Documentação, da Coordenadoria-
Geral do Sistema de Arquivos, compete: 
I - receber por transferência, preservar, disponibilizar acesso e divulgar o patrimônio 
documental da Secretaria; 
II - atender aos usuários internos e externos, bem como, fornecer cópia de documentos, nos 
termos da legislação vigente, inclusive microfilmados; 
III - classificar, selecionar e eliminar documentos na forma da legislação vigente; acervo 
documental acumulado; 
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IV - custodiar documentos dos órgãos sediados no Palácio do Buriti e no seu anexo, desde 
que tais órgãos não possuam arquivos intermediários ou depósitos centrais; 
V - zelar pela manutenção do acervo documental; e 
VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 
Art. ____ À Gerência de Legislação, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação de Legislação e Documentação, da Coordenadoria-Geral do 
Sistema de Arquivos, compete: 
I - analisar, indexar, cadastrar, corrigir, atualizar e recuperar atos normativos da 
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal; 
II - propor, gerenciar, difundir e atualizar sistema informatizado para cadastro e disseminar 
atos normativos da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal; 
III - cadastrar e definir acesso de usuários no Sistema Informatizado de Legislação do 
Distrito Federal; 
IV - manter e atualizar informações disponibilizadas no Sistema Informatizado de 
Legislação do Distrito Federal; e 
V - zelar pela organização e manutenção do acervo documental; 
VI - informar o titular do órgão quanto aos prazos de regulamentação das leis do Distrito 
Federal referentes à sua respectiva área de atuação; e 
VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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4. Centros de Arquivos do DF  
 

Em breve o Governo do Distrito Federal contará com seu Novo Centro 
Administrativo, cujo projeto prevê o funcionamento de todos os órgãos da Administração Direta no 
local, em regime de parceria público-privada. 

 
Esses órgãos possuem um volume de arquivos correntes e intermediários que, se 

transferidos em sua totalidade para o Novo Centro Administrativo, ocasionará um sério problema de 
espaço para acomodação de arquivos, em detrimento do funcionamento das demais áreas 
administrativas. 

 
Em certo grau, essa demanda por espaço para arquivos vem da inoperância do 

Sistema de Arquivos do Distrito Federal. Nesse sentido, a efetiva aplicação de instrumentos 
arquivísticos permite a eliminação ou recolhimento de arquivos para guarda permanente, numa 
correta e necessária atividade de gestão de documentos. Desse modo, como consequência da 
operabilidade do Sistema de Arquivos está a diminuição da demanda por espaço, uma vez que 
muitos dos documentos amontoados nas dependências de órgãos públicos do Distrito Federal já 
poderiam estar, ou eliminados, ou recolhidos ao Arquivo Público do Distrito Federal. 

 
Outrossim, considerando o funcionamento dos órgãos do Distrito Federal de forma 

centralizada no Novo Centro Administrativo, é possível, sem maiores custos, estabelecer uma 
política para centralização de arquivos intermediários, conforme possibilidade já prevista no artigo 
9º do Decreto nº 24.205/2003. 

 
Com a criação de um centro de arquivamento, caberá ao Arquivo Público do Distrito 

Federal, por meio de estrutura própria, indicar local para o seu funcionamento e supervisionar a 
guarda dos documentos.  

 
Nesse sentido, já consta formalizado o Termo de Cessão de Uso de Imóvel Próprio nº 

05/2014, publicado no DODF nº 84, de 29/4/2014, determinando o funcionamento do Arquivo 
Público no endereço sito no Setor de Garagens Oficiais – SGON Quadra 05, Lote 23, em local que, 
apesar de ainda ocupado por outros órgãos (Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran e 
Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP), proporcionará o espaço necessário para o 
funcionamento do Centro de Arquivamento projetado. 

 
A criação do Centro de Arquivamento ainda permite a correção de uma histórica 

inoperância do Sistema de Arquivos do Distrito Federal, para que seja realizado o tratamento 
documental dos arquivos de todos os órgãos do Distrito Federal, compreendendo a sua 
higienização, organização e conservação, com vistas a facilitar a recuperação da informação, 
agilizando a tomada de decisões pelos gestores do Governo do Distrito Federal e a correta 
destinação, a partir da guarda permanente ou eliminação dos documentos, conforme tenham ou não 
valor probatório e informativo. 

 
Por essas razões, a criação do Centro de Arquivamento é uma medida que: 

 
- diminui a demanda por espaço para arquivos no Novo Centro Administrativo; 
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- centraliza a guarda de arquivos do Distrito Federal, racionalizando acesso e uso, por 
meios digitais e físicos;  
 
- permite o tratamento documental de forma efetiva e eficiente, sob a real orientação 
e supervisão do Arquivo Público; 
 
- racionaliza e confere maior segurança aos procedimentos de eliminação e de 
recolhimento de arquivos para guarda permanente.    

 
4.1. Objetivo: Identificar e formalizar a incorporação das novas competências que deverão ser 
absorvidas pelo Arquivo Público do Distrito Federal, considerando as necessidades apresentadas 
pelo Governo do Distrito Federal. 
 
4.2. Dispositivos que regem a matéria: 
 
- Decreto nº 24.205/2003: 
 

Art. 9º. Compete ao Órgão Central do SIARDF: 
II - orientar, quanto à localização e instalação de centros de arquivamento intermediário, no 
âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 

 
- Decreto nº 34.391/2013: Institui o Conselho Gestor do Centro Administrativo do Governo do 
Distrito Federal; 
 
- Decreto nº 34.768/2013: Cria a Subsecretaria de Gestão do Novo Centro Administrativo do 
Distrito Federal; 
 
- Decreto nº 35.547/2014: Remaneja a Subsecretaria de Gestão do Novo Centro Administrativo do 
Distrito Federal para a Casa Militar. 
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4.3. Minuta de Decreto: 
 

DECRETO DE          DE                               DE 2014. 
 

Dispõe sobre a criação do Centro de Arquivos do Distrito 
Federal e dá outras providências.  

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso X da Lei 
Orgânica do Distrito Federal 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica criado o Centro de Arquivamento do Distrito Federal, sob a responsabilidade do Arquivo Público do 
Distrito Federal, para guarda, tratamento e acesso aos documentos dos órgãos a serem transferidos ao Novo Centro 
Administrativo do Distrito Federal. 
 
Art. 2º O Centro de Arquivamento terá funcionamento nas dependência do Arquivo Público do Distrito Federal, 
conforme Termo de Cessão de Uso de Imóvel Próprio nº 05/2014, publicado no DODF nº 84, de 29/4/2014, sem 
prejuízo de outras unidades que forem destinadas para esse fim. 
 
Art. 3º Os arquivos dos órgãos a serem transferidos para o Novo Centro Administrativo deverão ser transferidos ao 
Centro de Arquivamento conforme cronograma e condições a serem estabelecidos pelo Arquivo Público do Distrito 
Federal. 
 
Art. 4º O Arquivo Público do Distrito Federal regulamentará o disposto neste Decreto, para observação e cumprimento 
pelos órgãos a serem transferidos ao Novo Centro Administrativo. 
 
Art. 5º O Arquivo Público do Distrito Federal poderá requisitar servidores para serem lotados no Centro de 
Arquivamento. 
 
§1º A requisição de que trata este artigo é irrecusável pelo órgão cedente, e será processada com fundamento no artigo 
157, inciso I c/c §1º inciso II da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. 
 
§2º A cessão de que trata este artigo será com ônus para a origem, sem prejuízo de direitos e vantagens do servidor 
cedido, ficando assegurado o sistema remuneratório e vantagens pessoais. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CASA CIVIL 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

Arquivo Público do Distrito Federal 
Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON Qd. 05 Lote 23 – CEP 70610-600 - Brasília/DF 

Fone(s) (61) 3361-7739 - Fax (61) 3233-2191 – E-mail: arpdf.df@gmail.com 
 

5. Protocolo Integrado  
 
Por conseguinte, o Novo Centro Administrativo proporciona ainda a possibilidade de 

centralização de serviços comuns aos órgãos do Distrito Federal, de modo a facilitar o acesso aos 
usuários e, sobretudo, racionalizar o respectivo custo. Esse é o caso dos serviços de protocolo, para 
recebimento e expedição de documentos. 

 
Atualmente, cada Secretaria possui o seu próprio serviço de protocolo, com seus 

respectivos contratos com a Empresa de Correios e Telégrafos, e pessoal próprio para conferência e 
tramitação de processos e documentos. Nesse modelo, o usuário deve dirigir-se especificamente ao 
órgão destinatário do documento, para protocolá-lo no local. Se tiver dez documentos para órgãos 
diferentes, deverá dirigir-se a cada um deles, necessariamente. Outro ponto crítico está nos serviços 
de reprografia, que também são realizados de maneira esparsa, sem a economia de escala que 
poderia ser observada no caso de um serviço central de reprografia, para maiores quantidades. 

 
Nesse sentido, estima-se que a criação de um protocolo integrado pode resultar na 

economia em pelo menos 3 aspectos: 
 
- na contratação dos serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; 
 
- na demanda de pessoal para recebimento e tramitação de documentos e processos; 
 
- nos serviços de reprografia, com maior economia de escala. 
 
Ademais, a adoção de um protocolo integrado facilita o acesso do usuário ao 

Governo do Distrito Federal, em seus diversos órgãos, e permite ainda a descentralização do 
atendimento para outras regiões administrativas, sem a necessidade de cada órgão manter a sua 
própria estrutura. 

 
Por isso, propõe-se a criação de um Protocolo Integrado no Novo Centro 

Administrativo, para recebimento e expedição de processos e documentos, sendo que os 
documentos recebidos do público externo e de outras Secretarias devem ser remetidos ao serviço 
central de protocolo, continuando a tramitação interna sob a responsabilidade de cada órgão. Em 
resumo: 
 

� Recebimento e Expedição de Documentos e Processos 
 

• Protocolo Integrado 
 

o Público interno (inter-secretarias) 
 
o Público externo 

 
• Protocolo Interno 

 
o Público Interno (intra-secretaria) 
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5.1. Objetivo: Identificar e formalizar a incorporação das novas competências que deverão ser 
absorvidas pelo Arquivo Público do Distrito Federal, considerando as necessidades apresentadas 
pelo Governo do Distrito Federal. 
 
5.2. Dispositivos que regem a matéria: 
 
- Decreto nº 24.205/2003: 
 

Art. 9º. Compete ao Órgão Central do SIARDF: 
II - orientar, quanto à localização e instalação de centros de arquivamento intermediário, no 
âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; 

 
- Decreto nº 34.391/2013: Institui o Conselho Gestor do Centro Administrativo do Governo do 
Distrito Federal; 
 
- Decreto nº 34.768/2013: Cria a Subsecretaria de Gestão do Novo Centro Administrativo do 
Distrito Federal; 
 
- Decreto nº 35.547/2014: Remaneja a Subsecretaria de Gestão do Novo Centro Administrativo do 
Distrito Federal para a Casa Militar. 
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5.3. Minuta de Decreto: 
 

DECRETO DE          DE                               DE 2014. 
 

Dispõe sobre a criação de novos serviços no âmbito do 
Arquivo Público do Distrito Federal e dá outras providências.  

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso X da Lei 
Orgânica do Distrito Federal 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica criado o Protocolo Integrado do Distrito Federal, sob a responsabilidade do Arquivo Público do Distrito 
Federal, para recebimento e expedição de documentos e processos dos órgãos a serem transferidos ao Novo Centro 
Administrativo do Distrito Federal. 
 
Art. 2º O Protocolo Integrado do Distrito Federal terá funcionamento no Novo Centro Administrativo do Distrito 
Federal. 
 
Parágrafo único. Poderão ser instaladas unidades descentralizadas do protocolo integrado, conforme sejam criadas por 
Portaria do Arquivo Público do Distrito Federal. 
 
Art. 4º O Arquivo Público do Distrito Federal regulamentará o disposto neste Decreto por meio de Portarias, a serem 
observadas pelos órgãos a serem transferidos ao Novo Centro Administrativo, para funcionamento do Protocolo 
Integrado do Distrito Federal. 
 
Art. 5º O Arquivo Público do Distrito Federal poderá requisitar servidores para serem lotados no Protocolo Integrado do 
Distrito Federal. 
 
§1º A requisição de que trata este artigo é irrecusável pelo órgão cedente, e será processada com fundamento no artigo 
157, inciso I c/c §1º inciso II da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. 
 
§2º A cessão de que trata este artigo será com ônus para a origem, sem prejuízo de direitos e vantagens do servidor 
cedido, ficando assegurado o sistema remuneratório e vantagens pessoais. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
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6. Processo Eletrônico  
 

 O controle da tramitação de processos administrativos em suporte papel nos 
órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal dá-se por meio do Sistema 
Integrado de Controle de Processos – SICOP, instituído pelo Decreto nº 19.866, de 07/12/1998. No 
entanto, esse Sistema não contempla outras fases relacionadas à gestão de documentos. Ademais o 
referido Sistema não prevê o registro e o controle de documentos avulsos ou de documentos 
eletrônicos. 

 
A utilização do documento eletrônico é uma realidade já consolidada em órgãos 

públicos de diferentes esferas e poderes da República Federativa do Brasil. A adoção pela 
Administração Pública do Distrito Federal de um sistema informatizado para a gestão de 
documentos eletrônicos trará benefícios como a otimização do controle do trâmite, a efetividade da 
gestão dos documentos, a integração e a comunicação administrativa de informações interna e 
externamente ao complexo do Governo do Distrito Federal, a racionalização de etapas 
burocratizantes da administração e a facilidade de acesso às informações governamentais pelos 
cidadãos.  

 
É essencial que o Governo do Distrito Federal, por intermédio do Arquivo Público 

do Distrito Federal, adote sistema informatizado que permita gerenciar documentos eletrônicos. É 
imprescindível que esse sistema seja aderente ao Modelo de Requisitos para Sistemas 
Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil, recomendado pelas 
resoluções nº 25/2007 e nº 32/2010, do Conselho Nacional de Arquivos, visto que esses requisitos 
especificam as atividades e operações técnicas da gestão de documentos a serem desempenhadas 
em sistemas informatizados, visando garantir credibilidade à produção e à manutenção de 
documentos arquivísticos.  

 
No âmbito do Governo Federal, o documento eletrônico foi regulamentado pela 

Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- ICP-Brasil, além de conceder validade jurídica plena aos documentos públicos e privados 
certificados e também prever a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade 
de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela 
pessoa a quem for oposto o documento.  

 
É necessário verificar se essa Medida Provisória possui abrangência nacional ou 

federal, pois, no primeiro caso, a regulamentação do documento eletrônico no âmbito da 
Administração Pública do Distrito Federal poderia ser feita por meio de Decreto, enquanto que no 
segundo caso, haveria a demanda de uma Lei Distrital.  

 
Esse questionamento tem por base o Manual de Perguntas & Respostas Jurídicas, da 

ICP-Brasil, o qual dispõe que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, conforme 
expresso mandamento contida na CF/88, art. 22, inc. I. O certificado digital, ao conferir validade 
jurídica às manifestações eletrônicas, trata, justamente, da teoria geral do direito, que, no Brasil, 
está contida na parte geral do Código Civil. Segundo o Manual, sob a ótica da competência 
legislativa, os Estados e Municípios ver-se-iam impedidos de dispor diferentemente a respeito da 
utilização de certificados digitais que não os da ICP-Brasil. Por fim, deve ser verificada também a 
competência para legislar sobre documentos eletrônicos não certificados. 
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Sendo assim, recomenda-se a criação, em caráter permanente, de uma Câmara 
Técnica Distrital de Documentos Eletrônicos após a implantação do Conselho Distrital de Arquivos, 
para planejar e propor políticas, normas e procedimentos para a gestão de documentos e a 
preservação de longo prazo no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, em 
conformidade com as recomendações de órgãos técnicos nacionais e internacionais. 

 
A criação da Câmara Técnica Distrital de Documentos Eletrônicos será feita por 

meio de resolução do Conselho de Arquivos do Distrito Federal. 
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7. Centro de Gestão Integrada (CGI) 
 

O Grupo de Trabalho recomenda a participação de representantes do Arquivo 
Público do Distrito Federal – ArPDF nas ações de implementação do Centro de Gestão Integrada – 
CGI, tendo em vista que a atribuição do ArPDF de normatização da gestão de documentos 

públicos, seja em suporte papel ou digital. 
 
O Centro de Gestão Integrada foi criado com o objetivo de reunir as informações 

estratégicas do Governo do Distrito Federal, visando à eficiência na tomada das Decisões. De 
acordo com o Decreto nº 35.939, de 23 de outubro de 2014, o CGI é responsável pela promoção da 
articulação, integração e cooperação entre os órgãos e entidades públicas do Distrito Federal, bem 
como entre os demais órgãos governamentais e não governamentais, com vista ao estabelecimento 
de canais de relacionamento, comunicação, planejamento e ações concretas para prestação eficiente 
e eficaz de serviços públicos no âmbito local. As ações do CGI serão desenvolvidas em dois 
ambientes, o Centro de Operações e Monitoramento de Políticas Públicas – COMPP e a Central 
Integrada de Atendimento e Despacho/Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal. O mesmo Decreto também enumera os objetivos 
fundamentais do CGI, conforme trecho transcrito abaixo: 

. 
Art. 4º Constituem objetivos fundamentais do CGI/DF: 
I – fomentar a elaboração de projetos estruturantes para o fortalecimento da presença do 
poder público nas áreas que indicar; 
II – fiscalizar e implementar políticas públicas mediante ações conjuntas a fim de 
proporcionar o melhor funcionamento das cidades; 
III -  planejar estratégias para a execução de suas operações; 
IV – definir, planejar, coordenar, promover e estabelecer atuação integrada, bem como 
assegurar a comunicação ágil e eficaz entre os órgãos que o compõem; 
V – estabelecer rede de informações e experiências que alimentará o sistema de 
planejamento integrado; 
VI – definir indicadores para avaliação e monitoramento das ações executadas; 
VII – identificar situações e áreas que demandem emprego dos órgãos que o compõem, e 
submetê-las ao Governador do Distrito Federal; 
VIII – facilitar aos interessados a obtenção das informações armazenadas, resguardados os 
aspectos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, bem como as 
restrições legais; 
IX – promover a integração e articulação entre programas de governo, projetos e atividades, 
contribuindo para a implantação de políticas, diretrizes e normas relativas à gestão dos 
recursos de tecnologia da informação; 
X – estimular o uso racional dos sistemas de informação, visando à melhoria da qualidade e 
da produtividade do ciclo da informação; 
XI – estimular o desenvolvimento, a padronização, a integração, a interoperabilidade, a 
normalização dos serviços de produção e a disseminação de informações; 
XII – propor adaptações institucionais necessárias ao aperfeiçoamento dos mecanismos de 
gestão que podem refletir em demandas de atualização dos sistemas de informação que 
suportam a operação das atividades administrativas e finalísticas do Estado; 
XIII – estimular e promover a formação, o desenvolvimento e o treinamento dos servidores 
que atuam na área de atendimento ao cidadão no uso dos sistemas de tecnologia da 
informação. 
XIV – planejar, definir, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as ações para 
transmissão dos bens e estruturas empregados nos Grandes Eventos para o Distrito Federal; 
XV – coordenar o desenvolvimento das atividades de inteligência, nos níveis estratégico, 
tático e operacional, em proveito de suas atividades; 
XVI – elaborar regulamentação conjunta nos assuntos de sua atribuição; 
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XVII – assessorar e representar o Governo do Distrito Federal, no âmbito de suas 
atribuições. 

 
Como podemos observar no item VIII do Art. 4º, um dos objetivos fundamentais do 

CGI é facilitar aos interessados a obtenção das informações armazenadas, resguardados os 

aspectos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, bem como as 

restrições legais. 
 
Por se tratar de informações de órgãos públicos, recomendamos a participação do 

Arquivo Público junto ao CGI, a fim de desenvolver e acompanhar metodologias de trabalho para o 
cumprimento da Legislação Arquivística vigente, visando à preservação e ao acesso dessas 
informações. 

 
Além disso, o ArPDF poderá contribuir na modelagem da tramitação das 

informações e elaboração de respostas-padrão, bem como na implantação, nos órgãos do Governo 
do Distrito Federal, de Sistemas de Informações que tenham compatibilidade com o CGI.  

 
Neste ano de 2014, o Conselho Nacional de Arquivos – Conarq publicou o 

documento intitulado Diretrizes para a implementação de repositórios digitais confiáveis de 

documentos arquivísticos
9 que estabelece requisitos que devem ser observados para preservação das 

informações digitais, conforme trecho transcrito baixo: 
 

Desde a década de 1990, a comunidade internacional tem desenvolvido inciativas no 
sentido de orientar a modelagem e implementação de repositórios digitais, e de apontar os 
requisitos para atribuir confiabilidade a esses repositórios. A implantação de um repositório 
digital confiável é fundamental para assegurar a preservação, o acesso e a autenticidade de 
longo prazo dos materiais digitais. (p.8) 

 
Nesse contexto, para garantir a implementação de uma política de acesso e 

preservação dessas informações geradas e armazenadas pelo CGI, recomendamos a alteração do 
Decreto nº 35.939, de 23 de outubro de 2014, no sentido de incluir expressamente as competências 
do Arquivo Público do Distrito Federal no referido Centro, garantindo a sua participação como 
órgão vinculado à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal.  

 
7.1. Objetivo: Garantir a participação do Arquivo Público do Distrito Federal nas atividades 
próprias de gestão de documentos, em especial no apoio ao Centro de Gestão Integrada criado pelo 
Decreto nº 35.939, de 23 de outubro de 2014, de modo a participar do alcance do objetivo 
enumerado no artigo 4º, inciso VIII e prestar apoio para a implementação de repositórios digitais 
confiáveis de documentos arquivísticos gerados pelo referido centro. 
 
7.2. Dispositivos que regem a matéria: 
 
- Decreto nº 35.939/2014 
 

Art. 4º Constituem objetivos fundamentais do CGI/DF: (omissis) 

                                                           
9 Resolução/Conarq nº 39, de 29 de abril de 2014, disponível em <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/ 
media/publicacoes/resol_conarq_39_repositorios.pdf> 
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V – estabelecer rede de informações e experiências que alimentará o sistema de 
planejamento integrado; (omissis) 
VIII – facilitar aos interessados a obtenção das informações armazenadas, resguardados os 
aspectos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, bem como as 
restrições legais; (omissis) 
X – estimular o uso racional dos sistemas de informação, visando à melhoria da qualidade e 
da produtividade do ciclo da informação; 
XI – estimular o desenvolvimento, a padronização, a integração, a interoperabilidade, a 
normalização dos serviços de produção e a disseminação de informações; 
XII – propor adaptações institucionais necessárias ao aperfeiçoamento dos mecanismos de 
gestão que podem refletir em demandas de atualização dos sistemas de informação que 
suportam a operação das atividades administrativas e finalísticas do Estado; (omissis) 
 
Art. 8º Cabe à Casa Civil, da Governadoria do Distrito Federal: 
I - coordenar a gestão de projetos prioritários do Governo do Distrito Federal e de 
gerenciamento de crises envolvendo as políticas públicas no âmbito do CGI/DF; 
II - coordenar as atividades desenvolvidas no ambiente operacional, com enfoque na 
mobilidade urbana, no funcionamento das cidades e no planejamento de políticas públicas 
do CGI/DF; 
III - articular com todos os órgãos do complexo administrativo do Distrito Federal ações 
estratégicas de integração de dados e informações necessárias à implantação e 
operacionalização do Centro de Operações e Monitoramento de Políticas Públicas - 
COMPP; 
IV - coordenar o desenvolvimento de aplicativos e sistemas a serem utilizados no Centro de 
Operações e Monitoramento de Políticas Públicas - COMPP; 
V - acompanhar e apoiar o desenvolvimento da implantação do CGI/DF como ferramenta 
de suporte ao acompanhamento e à gestão dos projetos prioritários do Governo do Distrito 
Federal e do gerenciamento de crises. 
 

- Resolução/Conarq nº 39/2014: Diretrizes para a implementação de repositórios digitais confiáveis 
de documentos arquivísticos. 
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7.3. Minuta de Decreto 
 

DECRETO DE          DE                               DE 2014. 
 

Inclui as atribuições do Arquivo Público do Distrito Federal 
para apoio ao Centro de Gestão Integrada de que trata o 
Decreto nº 35.939, de 23 de outubro de 2014. 
  

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso X da Lei 
Orgânica do Distrito Federal  
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º O artigo 8º do Decreto nº 35.939, de 23 de outubro de 2014, passa a vigorar acrescido do parágrafo único, com a 
seguinte redação: 
 
“Parágrafo único. O Arquivo Público do Distrito Federal, vinculado à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, 
deverá orientar a implantação da política de gestão de documentos, visando à preservação e ao acesso das informações 
geradas, processadas, tramitadas e/ou armazenadas pelo Centro de Gestão Integrada, visando ao cumprimento da 
legislação arquivística e da Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012.” 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
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8. Núcleo de Segurança e Credenciamento 
 

O Grupo de Trabalho recomenda a inclusão do Arquivo Público no Comitê Gestor do 
Núcleo de Segurança e Credenciamento criado pelo Decreto nº 35.382, de 29 de abril de 2014, 
tendo em vista que o ArPDF é o órgão responsável pela normatização da gestão de documentos 
públicos do Distrito Federal, conforme Art. 8º da Lei nº 2.545 de 28 de abril de 2000, in verbis: 

 
Art. 8º Compete às instituições arquivísticas públicas a orientação e o acompanhamento das 
atividades de gestão documental desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Público 
do Distrito Federal, a guarda e a preservação permanente dos documentos públicos e de 
caráter público e a implementação da política distrital de arquivos. 

 
Nesse sentido, as atribuições do ArPDF coincidem com algumas competências do 

Núcleo de Segurança e Credenciamento e do Comitê Gestor de Credenciamento de Segurança do 
NSC, conforme trecho a seguir transcrito: 

 
Art. 4º Compete ao Núcleo de Segurança e Credenciamento: 
I – Habilitar os órgãos de registro nível 1 para o credenciamento de segurança de órgãos e 
entidades públicas e privadas, e pessoas para o tratamento de informação classificada; 
II – Habilitar postos de controle dos órgãos de registro nível 1 para armazenamento de 
documento controlado; 
III – Fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos de credenciamento de 
segurança e tratamento de informação classificada; 
IV – Habilitar entidade privada que mantenha vínculo de qualquer natureza com a Casa 
Militar do Distrito Federal para o tratamento de informação classificada; 
V – Credenciar pessoa que mantenha vínculo de qualquer natureza com a Casa Militar do 
Distrito Federal para o tratamento de informação classificada; e 
VI – Realizar inspeção e investigação para credenciamento de segurança necessária à 
execução do previsto nos incisos III a V deste artigo. 
Art. 5o O Núcleo de Segurança e Credenciamento contará com um Comitê Gestor de 
Credenciamento de Segurança, integrado por representantes, titular e suplente, dos órgãos 
que integram o Núcleo de Segurança e Credenciamento. 
§ 1º Os membros titulares e suplentes de que trata este artigo serão indicados pelos 
dirigentes máximos dos órgãos integrantes do NSC, e designados pelo Secretário de Estado 
Chefe da Casa Militar do Distrito Federal, nos termos disposto no artigo 13 deste Decreto, 
caso não sejam contraindicados após a investigação social. 
§ 2º A participação no Comitê será considerada prestação de serviço público relevante, não 
remunerada. 
§ 3º Poderão ser convidados para as reuniões do Comitê representantes de órgãos e 
entidades públicas e privadas, ou especialistas, para emitir pareceres e fornecer 
informações. 
Art. 6º Compete ao Comitê Gestor de Credenciamento de Segurança do NSC: 
I – Propor diretrizes gerais de credenciamento de segurança para tratamento de informação 
classificada; 
II – Definir parâmetros e requisitos mínimos para: 
a) qualificação técnica de órgãos e entidades públicas e privadas, para credenciamento de 
segurança, nos termos do disposto nos artigos 11 e 12 deste Decreto; 
b) concessão de credencial de segurança para pessoas, nos termos do artigo 13 deste 
Decreto; 
III – Avaliar periodicamente o cumprimento do disposto neste Decreto; 

 

 



112 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CASA CIVIL 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

Arquivo Público do Distrito Federal 
Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON Qd. 05 Lote 23 – CEP 70610-600 - Brasília/DF 

Fone(s) (61) 3361-7739 - Fax (61) 3233-2191 – E-mail: arpdf.df@gmail.com 
 

Forçoso destacar que a classificação de documentos é atividade diretamente 
relacionada com as competências do Arquivo Público do Distrito Federal. Da mesma forma, 
registra-se que as restrições de acesso não se aplicam aos arquivistas incumbidos de realizar o 
tratamento de documentos, em qualquer grau de sigilo, trabalho realizado sob a orientação do 
Arquivo Público do Distrito Federal.  

 

Nesse contexto, conforme os Princípios de Acesso a Arquivos
10 adotados pela 

Assembleia Geral do Conselho Internacional de Arquivos em Brisbane, Austrália, em 24 de agosto 
de 2012, as instituições custodiadoras de arquivos devem tornar pública a existência dos arquivos, 
inclusive a de documentos fechados ao acesso, e divulgar as restrições que afetam os arquivos. O 
mesmo documento ainda apregoa que o processo de tomada de decisões sobre as políticas de acesso 
devem ter a participação de arquivistas, inclusive para monitorar as restrições de acesso, revendo 
documentos e eliminando restrições não mais aplicáveis. 

 

Diante disso, fica clara a necessidade de inclusão do Arquivo Público do Distrito 
Federal no Núcleo de Segurança e Credenciamento – NSC, para participação nas propostas de 
diretrizes, definição de parâmetros e avaliação periódica dos procedimentos adotados para o 
credenciamento de segurança e o tratamento de informações ou dados classificados em qualquer 
grau de sigilo. 

 

Pelo exposto, sugerimos a alteração do Decreto nº 35.382, de 29 de abril de 2014, no 
sentido de incluir o inciso VI no artigo 3º, para que o Arquivo Público do Distrito Federal faça parte 
do Núcleo de Segurança e Credenciamento – NSC e, consequentemente, tenha representante no 
respectivo Comitê Gestor.  

 

8.1. Objetivo: Garantir a participação do Arquivo Público do Distrito Federal nas atividades 
próprias de gestão de documentos, em especial na formulação de propostas de diretrizes, definição 
de parâmetros e avaliação periódica dos procedimentos adotados para o credenciamento de 
segurança e o tratamento de informações ou dados classificados em qualquer grau de sigilo. 
 
8.2. Dispositivos que regem a matéria: 

 
- Lei nº 2.545/2000 
 

Art. 8º Compete às instituições arquivísticas públicas a orientação e o acompanhamento das 
atividades de gestão documental desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Público 
do Distrito Federal, a guarda e a preservação permanente dos documentos públicos e de 
caráter público e a implementação da política distrital de arquivos. 

 
- Decreto nº 35.382/2014 

 
Art. 4º Compete ao Núcleo de Segurança e Credenciamento: 
I – Habilitar os órgãos de registro nível 1 para o credenciamento de segurança de órgãos e 
entidades públicas e privadas, e pessoas para o tratamento de informação classificada; 

                                                           
10 Disponível em <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/princpios_de_acesso.pdf> 
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II – Habilitar postos de controle dos órgãos de registro nível 1 para armazenamento de 
documento controlado; 
III – Fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos de credenciamento de 
segurança e tratamento de informação classificada; 
IV – Habilitar entidade privada que mantenha vínculo de qualquer natureza com a Casa 
Militar do Distrito Federal para o tratamento de informação classificada; 
V – Credenciar pessoa que mantenha vínculo de qualquer natureza com a Casa Militar do 
Distrito Federal para o tratamento de informação classificada; e 
VI – Realizar inspeção e investigação para credenciamento de segurança necessária à 
execução do previsto nos incisos III a V deste artigo. 
Art. 5o O Núcleo de Segurança e Credenciamento contará com um Comitê Gestor de 
Credenciamento de Segurança, integrado por representantes, titular e suplente, dos órgãos 
que integram o Núcleo de Segurança e Credenciamento. 
§ 1º Os membros titulares e suplentes de que trata este artigo serão indicados pelos 
dirigentes máximos dos órgãos integrantes do NSC, e designados pelo Secretário de Estado 
Chefe da Casa Militar do Distrito Federal, nos termos disposto no artigo 13 deste Decreto, 
caso não sejam contraindicados após a investigação social. 
§ 2º A participação no Comitê será considerada prestação de serviço público relevante, não 
remunerada. 
§ 3º Poderão ser convidados para as reuniões do Comitê representantes de órgãos e 
entidades públicas e privadas, ou especialistas, para emitir pareceres e fornecer 
informações. 
Art. 6º Compete ao Comitê Gestor de Credenciamento de Segurança do NSC: 
I – Propor diretrizes gerais de credenciamento de segurança para tratamento de informação 
classificada; 
II – Definir parâmetros e requisitos mínimos para: 
a) qualificação técnica de órgãos e entidades públicas e privadas, para credenciamento de 
segurança, nos termos do disposto nos artigos 11 e 12 deste Decreto; 
b) concessão de credencial de segurança para pessoas, nos termos do artigo 13 deste 
Decreto; 
III – Avaliar periodicamente o cumprimento do disposto neste Decreto; 
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8.3. Minuta de Decreto 
 
 
 

DECRETO DE          DE                               DE 2014. 
 

Inclui o Arquivo Público do Distrito Federal no Núcleo de 
Segurança e Credenciamento – NSC de que trata o artigo 42 da 
Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012, regulamentado pelo 
Decreto nº 35.382, de 29 de abril de 2014. 
 
  

 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 100, inciso X da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012, 
regulamentado pelo Decreto nº 35.382, de 29 de abril de 2014, e no artigo 8º da Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º O artigo 3º do Decreto nº 35.382, de 29 de abril de 2014 passa a vigorar acrescido do inciso VI, com a seguinte 
redação: 
 
“VI – Arquivo Público do Distrito Federal.” 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
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9. Destinação de papéis provenientes da eliminação de documentos 
 

A Destinação de papéis provenientes da atividade de eliminação de documentos está 
regulamentada pela Portaria conjunta SEPLAG/SC nº 87, de 17 de agosto de 2007  e prevê três 
formas de destinação dos papéis; doação à entidades sem fins lucrativos, com sede no Distrito 
Federal e registrada no antigo Conselho de Serviço Social do Distrito Federal  atualmente Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST; Doação à oficinas de reciclagem 
dos órgãos e entidades da administração Direta e indireta do Distrito Federal e alienação, mediante 
leilão Público. 

 
Ocorre que o decreto 35.817 de 16 de setembro de 2014 que regulamenta a Lei 

nº4.792, de 24 de fevereiro de 2012 disciplina a destinação de todos os resíduos recicláveis 
descartados por órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal 
deverão ser entregues à associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

 
Das principais modificações que o novo decreto traz, está o firmamento de termo de 

compromisso entre a associação ou cooperativa e o Distrito Federal tendo como objeto a coleta 
seletiva solidária nos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta pelo período de 
um ano e a vedação à comercialização, doação ou desfazimento dos materiais recicláveis, devendo 
os resíduos serem destinados exclusivamente ao pactuado pela coleta seletiva solidária do 
respectivo órgão ou entidade. 

 
Desse modo elaboramos minuta de portaria-conjunta à luz das novas normas 

disciplinadoras da matéria.  
 

9.1. Objetivo: Atualizar norma que disciplina a destinação de papéis provenientes da eliminação de 
documentos. 
 
9.2. Dispositivos que regem a matéria 
 
- Portaria conjunta SC e SGA nº 2/2004 

 
Art 7º A eliminação de documentos públicos será efetuada por meio de fragmentação 
manual ou mecânica, com a supervisão de servidor autorizado. 

 
- Portaria conjunta SC e SEPLAG nº 87/2007 

 
Art. 1° Os papéis provenientes do procedimento de eliminação de documentos dos arquivos 
públicos dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, 
autorizada pela Comissão Central de Arquivos, em conformidade com a Portaria Conjunta 
SC e SGA n° 02, de 22 de outubro de 2004, e com a Tabela de Temporalidade de 
Documentos, terão a seguinte destinação: 
I - Doação à entidade, sem fins lucrativos, com sede no Distrito Federal, e devidamente 
registrada no Conselho de Serviço Social do Distrito Federal; 
II - Doação às oficinas de reciclagem dos órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta do Distrito Federal; 
III - Alienação, mediante leilão público, a ser realizado pela Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão do Distrito Federal. 
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§ 1° A entrega dos papéis somente ocorrerá após a devida fragmentação manual ou 
mecânica dos documentos, que deverá ser acompanhada por um membro da Comissão 
Setorial de Avaliação de Documentos ou por um servidor autorizado. 
§ 2° A fragmentação deverá consistir na total destruição das informações contidas nos 
documentos. 
§ 3° A entidade de que trata o inciso I deste artigo terá que apresentar, previamente, a 
documentação jurídico-fiscal pertinente. 
Art. 2º - A entidade ou órgão doador deverá emitir “Termo de Doação de Papéis”, o qual 
será entregue às donatárias mencionadas nos incisos I e II do artigo 1º, conforme modelo 
constante do Anexo único desta Portaria. 
§ 1º O “Termo de Doação de Papéis” deverá ser juntado aos autos do processo relativo à 
eliminação dos respectivos documentos. 
§ 2º O “Termo de Doação de Papéis” deverá ser assinado pelo representante da entidade 
beneficiária e por um membro da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos da 
entidade ou órgão doador. 
 

- Lei nº 2.545/2000 
 

Art. 5º A eliminação de documentos produzidos e recebidos por órgãos ou entidades do 
Poder Público do Distrito Federal será realizada mediante autorização da instituição 
arquivística pública, na sua específica esfera de competência. 

 
- Lei nº 4.792/2012 

 
Art. 3º Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e pelas 
entidades da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal as associações e 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos: 
I – estar formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que 
tenham a catação como única fonte de renda; II – não possuir fins lucrativos; III – possuir 
infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis descartados; 
IV – apresentar o sistema de rateio entre os associados e cooperados. 

 
- Decreto nª 35.817/2014  
 

Art. 1º A seleção das associações e das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, 
por órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, será 
implementada de acordo com o processo regulado nos termos deste Decreto. 
Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
I - coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte 
geradora, para destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis; 
II - resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao ciclo produtivo; 
III - Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P: programa de gestão 
socioambiental da Administração Pública, desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente 
com o propósito de orientar o desenvolvimento de programas e ações que promovam 
políticas de responsabilidade do setor público, mediante uso racional dos bens e recursos 
públicos, gestão de resíduos e internalização dos princípios de sustentabilidade 
socioambiental. 
Art. 3º Todos os resíduos recicláveis descartados por órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta do Distrito Federal deverão ser separados e acondicionados para 
entrega às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 
Art. 4º A coleta seletiva solidária nos órgãos e entidades da Administração Pública direta e 
indireta do Distrito Federal deverá seguir as diretrizes do Programa Agenda Ambiental na 
Administração Pública - A3P, com os seguintes eixos temáticos: 
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I - gestão de resíduos, conforme perspectivas da responsabilidade compartilhada e da 
inclusão social dos catadores; 
II - sensibilização e capacitação dos servidores; e 
III - uso racional dos recursos. 
Art. 5º É vedada a comercialização, doação ou qualquer tipo de desfazimento dos materiais 
recicláveis dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Distrito 
Federal por servidores ou empregados públicos, prestadores de serviços terceirizados e 
outros, devendo os resíduos ser destinados exclusivamente ao pactuado pela coleta seletiva 
solidária do respectivo órgão ou entidade. 
Do Cadastro 
Art. 6º As associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que pretender 
participar da coleta seletiva solidária, no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do Distrito Federal, deverão se cadastrar junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Transferência de Renda - SEDEST. 
Art. 7º No ato de cadastramento, a associação ou a cooperativa de catadores de materiais 
recicláveis deverá indicar, no máximo, 8 (oito) Regiões Administrativas em que se dispõe a 
atuar. 
Art. 8º O cadastro se efetivará mediante requerimento datilografado ou digitado, sem 
emendas, rasuras ou ambiguidades, preferencialmente em papel com o timbre da associação 
ou da cooperativa, conforme formulário cujo modelo consta no Anexo I deste Decreto, 
instruído com a seguinte documentação: 
I - cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social da associação ou da 
cooperativa, devidamente registrado; 
II - cópia autenticada da ata de eleição da entidade; 
III - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
IV - relação nominal dos associados ou dos cooperados, indicando o número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
V - declaração da associação ou cooperativa que comprove o atendimento do disposto nos 
incisos III e IV do art. 10 deste Decreto; 
VI - procuração, com firma reconhecida da associação ou da cooperativa, outorgando 
poderes de representação para pessoa diversa do representante legal; 
VII - documento oficial de identidade do representante legal; 
VIII - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do representante 
legal. 
Parágrafo único. O procurador de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá 
representar apenas uma associação ou cooperativa. 
Art. 9º A não apresentação ou incorreção dos documentos de cadastro não inabilita a 
associação ou cooperativa, mas impede o representante ou o procurador de se manifestar e 
responder pela entidade até que seja cumprida a exigência dos incisos VII e VIII do artigo 
anterior. 
Da Habilitação 
Art. 10. Serão consideradas habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados por 
órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal as 
associações e cooperativas, cadastradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e Transferência de Renda - SEDEST, que atender aos seguintes requisitos: 
I - estar formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que 
tenham a coleta e o processamento de resíduos como única fonte de renda, excetuados os 
benefícios oriundos da política de assistência social; 
II - não possuir fins lucrativos; 
III - possuir infraestrutura para realizar triagem e classificação dos resíduos recicláveis 
descartados; 
IV - apresentar sistema de rateio entre associados e cooperados. 
Parágrafo único. A comprovação de cumprimento do disposto nos incisos I e II deste artigo, 
bem como nos incisos III e IV, será feita, respectivamente, mediante a apresentação dos 
documentos exigidos nos incisos I e V do art. 8º deste Decreto. 
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Art. 11. As associações e as cooperativas habilitadas e interessadas poderão firmar acordo 
para partilha dos resíduos recicláveis descartados. 
Art. 12. Compete à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de 
Renda - SEDEST analisar os pedidos de habilitação, deferindo-os ou não, bem como 
certificar a habilitação da associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis. 
Parágrafo único. Antes de decidir sobre a habilitação, a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - SEDEST poderá determinar a 
realização de diligência para a complementação da instrução processual. 
Art. 13. A associação ou cooperativa que pretender se desabilitar deverá requerer por 
escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 
DA SELEÇÃO 
Art. 14. A seleção de associações e cooperativas habilitadas ao recebimento de materiais 
recicláveis deverá ser realizada no âmbito de cada órgão ou entidade da Administração 
direta e indireta do Distrito Federal, pela unidade de gestão da coleta seletiva. 
§1º Em caso de compartilhamento de local por mais de um órgão ou entidade, a seleção 
caberá ao órgão ou entidade responsável por sua administração. 
§2º Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, 
com várias unidades descentralizadas, deverão adotar soluções regionalizadas. 
Art. 15. A seleção de associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis 
deverá observar os seguintes critérios e pontuação: 
I - tempo de criação da associação ou da cooperativa: 
a) com mais de 3 (três) anos de criação, 1 (um) ponto; 
b) com mais de 5 (cinco) anos de criação, 2 (dois) pontos; 
c) com mais de 10 (dez) anos de criação, 3 (três) pontos; 
II - número de associados ou de cooperados: 
a) com mais de 50 (cinquenta) associados ou cooperados, 1 (um) ponto; 
b) com mais de 100 (cem) associados ou cooperados, 2 (dois) pontos; 
c) com mais de 200 (duzentos) associados ou cooperados, 3 (três) pontos; 
III - capacidade produtiva (Kg/catador/mês): 
a) associação ou cooperativa com mais de 10 (dez) ton/mês, comprovado por nota fiscal da 
respectiva comercialização, 1 (um) ponto; 
b) associação ou cooperativa com mais de 20 (vinte) ton/mês, comprovado por nota fiscal 
da respectiva comercialização, 2 (dois) pontos; 
c) associação ou cooperativa com mais 30 (trinta) ton/mês, comprovado por nota fiscal da 
respectiva comercialização, 3 (três) pontos. 
Parágrafo único. Em caso de empate, deverá ser realizado sorteio. 
Art. 16. Entre a associação ou cooperativa selecionada e o Distrito Federal será firmado 
Termo de Compromisso, tendo como objeto a coleta seletiva solidária nos órgãos e 
entidades da Administração Pública direta e indireta, pelo período de 1 (um) ano. 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 17. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - 
SEDEST deverá divulgar as normas deste Decreto, bem como os editais dos órgãos e 
entidades da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, e esclarecer todos 
os interessados, de forma a assegurar transparência, igualdade de oportunidades e de 
participação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 
Art. 18. Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 
Distrito Federal - Semarh a coordenação geral, o monitoramento e a avaliação da coleta 
seletiva solidária no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal. 
§1º A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - 
Semarh desenvolverá atividade de orientação destinada aos responsáveis pela coleta 
seletiva solidária. 
§2º A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - 
Semarh encaminhará relatórios semestrais sobre o desenvolvimento do programa de coleta 
seletiva solidária ao Comitê Gestor Intersetorial para Inclusão Social e Econômica de 
Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal - CIISC. 
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Art. 19. Compete à unidade de administração de serviços gerais de cada órgão e entidade da 
Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, o planejamento, a 
implementação, a supervisão e o controle da coleta seletiva solidária. 
§1º A critério do órgão ou entidade, conforme a complexidade e a dimensão de suas 
instalações, poderá ser constituída comissão, composta por representantes de diferentes 
áreas, para planejar, implantar e supervisionar a coleta seletiva solidária. 
§2º Trimestralmente, os órgãos e entidades deverão apresentar relatório dos resultados e do 
desenvolvimento da coleta seletiva solidária, cujo conteúdo será definido pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Semarh, em 
portaria específica. 
Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Distrito 
Federal deverão informar a situação atualizada da coleta seletiva e apresentar plano de 
implementação à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 
Distrito Federal - Semarh, conforme os Anexos II e III deste Decreto, no prazo de 60 
(sessenta) dias. 
Art. 21. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Distrito 
Federal poderão celebrar termo de cooperação técnica com órgãos e entidades federais 
interessados em desenvolver a coleta seletiva solidária, com destinação dos resíduos 
recicláveis às associações ou cooperativas cadastradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CASA CIVIL 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

Arquivo Público do Distrito Federal 
Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON Qd. 05 Lote 23 – CEP 70610-600 - Brasília/DF 

Fone(s) (61) 3361-7739 - Fax (61) 3233-2191 – E-mail: arpdf.df@gmail.com 
 

9.3. Minuta da Portaria-Conjunta 

PORTARIA                             N°               DE                       2014  
 

Dispõe sobre a destinação de papéis provenientes da eliminação 
de documentos dos arquivos públicos, no âmbito dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. 
 

 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e, ainda, de acordo com o artigo 5° da Lei n° 2.545, de 
28 de abril de 2000, o artigo 3º da Lei nº 4.792, de 24 de fevereiro de 2012, o artigo 12 do Decreto n° 24.205, de 10 de 
novembro de 2003, e o artigo 16 do Decreto nº35.817, de 16 de setembro de 2014, RESOLVE: 
 

 
Art. 1° - Os papéis provenientes do procedimento de eliminação de documentos dos arquivos públicos dos órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, autorizada pela Comissão Central de Arquivos, em 
conformidade com a Portaria Conjunta SC e SGA n° 02, de 22 de outubro de 2004, e com a Tabela de Temporalidade 
de Documentos, serão entregues à associação ou cooperativa com a qual tenha sido firmado Termo de Compromisso 
para a coleta seletiva solidária, nos termos do artigo 16 do Decreto nº35.817, de 16 de setembro de 2014. 
§1° A associação ou cooperativa deverá providenciar a fragmentação manual ou mecânica dos documentos, que deverá 
ser acompanhada por um membro da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos do órgão ou entidade responsável 
pela listagem de eliminação. 
§2° A fragmentação deverá consistir na total destruição das informações contidas nos documentos. 
Art. 2° - A entidade ou órgão doador deverá emitir “Termo de Recebimento de Papéis”, conforme modelo constate do 
Anexo único desta Portaria. 
§1° O “Termo de Recebimento de Papéis” deverá ser juntado aos autos do processo relativo à eliminação dos 
respectivos documentos. 
§2° O “Termo de Recebimento de Papéis” deverá ser assinado pelo representante da entidade beneficiária e pro um 
membro da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos da entidade ou órgão da administração pública do Distrito 
Federal. 
Art 3º - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda firmará Termo de Compromisso 
centralizado com associação ou cooperativa para a destinação dos papéis provenientes do procedimento de eliminação 
de documentos dos arquivos públicos dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
SWEDENBERGER BARBOSA 
OSVALDO RUSSO DE AZEVEDO 
PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA 
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Conclusão 
 

O Grupo de trabalho instituído por meio da Portaria nº 10 de 11 de setembro de 2014 
com o objetivo de realizar estudos técnicos sobre as atividades finalísticas do Arquivo Público do 
Distrito Federal com o objetivo de propor diretrizes para reformulação da política de gestão de 
documentos do Distrito Federal, 

 
Considerando que a Constituição Federal de 1988, no § 2º do art. 216, dispõe que 

cabe à administração pública a gestão da documentação governamental e as providências para 
franquear sua consulta a quantos dela necessitem; 

  
Considerando que o art. 1º da Lei Federal de Arquivos nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991 dispõe que é dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos 
de arquivo, como instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e 
como elementos de prova e informação; 

 
Considerando que as atividades de Administração do ciclo vital dos documentos 

arquivísticos compõe-se de diversas fases que devem ser desenvolvidas de modo harmônico e 
integrado, respeitando-se as especialidades de cada órgão gerador de documentação; 

 
Considerando que compete ao Arquivo Público do Distrito Federal, na condição de 

órgão central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF, formular e implementar a 
política distrital de arquivos e exercer orientação normativa visando à gestão documental e à 
proteção especial aos documentos de arquivo, independente da forma ou do suporte em que a 
informação está registrada. 

 
Considerando que a preservação de acervos arquivísticos é fundamental para garantir 

o acesso e a difusão da informação, essenciais para a constituição da memória social e o exercício 
pleno da cidadania;  

 
 Considerando que a organização dos arquivos e o gerenciamento das informações 

neles contidas se constituem em instrumento de eficácia administrativa, contribuindo para a 
modernização da administração pública ao desenvolvimento político e social;  

 
Considerando que a gestão arquivística de documentos, independentemente da forma 

ou do suporte adotados, tem por objetivo garantir a produção, a manutenção e a preservação de 
documentos arquivísticos confiáveis e autênticos; 

 
 
 
RECOMENDA: 
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1. Atualizar a legislação arquivística do Distrito Federal com referência na legislação 
federal e distrital, bem como nas especificidades do DF; 
 
2. Explicitar na legislação arquivística os prazos para o cumprimento das 
determinações legais pelos órgãos e entidades da Administração Pública do DF, de 
modo a garantir o tratamento documental, a eliminação, o recolhimento e a 
preservação; 
 
3. Oficializar a função do Arquivo Público do DF na Lei 4.990, de 12 de dezembro 
de 2012 e no Decreto nº 34.276, de 11 de abril de 2013, que regulamenta a Lei de 
Acesso à Informação no Distrito Federal; 
 
4. Oficializar a função do Arquivo Público do DF no Núcleo de Segurança e 
Credenciamento do DF;  
 
5. Oficializar a função do Arquivo Público do DF no Centro de Gestão da 
Informação do DF; 
 
6. Implantar efetivamente o Conselho Distrital de Arquivos e as Câmaras Técnicas 
de Classificação, de Legislação, dentre outras; 
 
7. Incorporar dentro da estrutura administrativa do Arquivo Público do DF outros 
órgãos que exerçam funções de coordenação da gestão documental no âmbito da 
Administração Pública do DF; 
 
8. Ampliar o orçamento e captar recursos ao Arquivo Público do DF para o efetivo 
cumprimento de suas funções; 
 
9. Ampliar o quadro de servidores efetivos do Arquivo Público do DF para o efetivo 
cumprimento de suas funções; 
 
10. Atualizar a o Plano de Classificação de Documentos de Arquivo e a Tabela de 
Temporalidade  Atividades-Meio do Distrito Federal de acordo com as  
especificidades do Distrito Federal; 
 
11. Desenvolver software para a coleta de dados sobre a situação dos arquivos do DF 
e realizar a atualização do diagnóstico arquivístico do DF; 
 
12. Capacitar os servidores da Administração Pública do Distrito Federal para o 
tratamento documental; 
 
13. Capacitar os servidores da Administração Pública do Distrito Federal para a 
elaboração dos planos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação de 
documentos de arquivo das atividades-fim; 
 
14. Sensibilizar os titulares e gestores dos órgãos e entidades da Administração 
Pública do DF para o apoio às políticas de gestão de documentos; 
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15. Realizar eventos técnicos periódicos para a integração e atualização de 
arquivistas da Administração Pública do DF, bem como eventos técnicos para os 
técnicos de arquivo; 
 
16. Analisar a viabilidade da criação do Centro de Arquivos para o novo Centro 
Administrativo do DF como nova atribuição do Arquivo Público do DF; 
 
17. Colaborar com a implantação de Sistema Informatizado de Gestão Arquivística 
de Documentos para a Administração Pública do DF; 
 
18. Estimular a gestão de documentos eletrônicos na Administração Pública; 
 
19. Promover parceria com a Secretaria de Estado de Transparência e Controle do 
DF para a fiscalização, por meio de auditorias, do cumprimento da legislação 
arquivística pelos órgãos e entidades da Administração Pública do DF;  
 
20. Viabilizar a implantação da gestão do conhecimento para os integrantes do 
Sistema de Arquivos do DF; 
 
21. Promover o tratamento de documentos, a preservação, a digitalização e a difusão 
dos acervos arquivísticos localizados nos municípios da Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE); 
 
22. Mapear e articular parceria com instituições arquivísticas, culturais, acadêmicas e 
fomentadoras; 
 
23. Realizar o recolhimento dos fundos documentais da Administração Pública do 
DF, bem como o tratamento técnico do acervo; 
 
24. Realizar a descrição dos fundos documentais recolhidos, conforme a Norma 
Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE); 
 
25. Realizar implantação do software ICA-Atom para a descrição dos fundos 
documentais recolhidos; 
 
26. Difundir o acervo e as publicações do ArPDF por exposições e outros meios de 
divulgação; 
 
27. Realizar a formação continuada de profissionais da educação com vistas a atingir 
os discentes da importância do patrimônio cultural e histórico 
 
28. Revitalizar o Sistema de Documentação e Comunicação Administrativa no 
âmbito do DF. 
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