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LEI Nº 2.545, DE 28 DE ABRIL DE 2000 

Dispõe sobre a proteção dos documentos de arquivos 
públicos. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito 
Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

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. 

§ 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. 3º Os documentos de arquivos públicos considerados de valor permanente são inalienáveis 
e a sua guarda imprescritível. 

§ 1º O valor permanente será determinado mediante avaliação documental; 

§ 2º Os documentos de valor permanente serão preservados preferencialmente em sua forma 
original. 

Art. 4º 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. 
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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. 

Art. 6º A cessação de atividades de órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal 
implicará o recolhimento de seus documentos à instituição arquivística pública ou a sua 
transferência à instituição sucessora. 

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. 

Art. 9º É assegurado o acesso pleno aos documentos sob a gestão e a guarda de arquivos 
públicos do Distrito Federal, nos termos do disposto na Constituição Federal, na Lei nº 8.159, 
de 8 de janeiro de 1991, e no Decreto nº 2.134, de 24 de janeiro de 1997. 

Art. 10. O Poder Público do Distrito Federal, ouvidas as instituições arquivísticas públicas, 
poderá identificar arquivos privados como de interesse público e social, quando constituírem 
conjunto de fontes relevantes para a história e para o desenvolvimento científico local. 

§ 1º O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse público e 
social será facultado ao público mediante autorização de seu proprietário ou possuidor. 

§ 2º Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser 
depositados, a título revogável, ou doados a instituições arquivística públicas. 

Art. 11. Os arquivos privados identificados 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. 

Parágrafo único. Na alienação desses arquivos, o Poder Público do Distrito Federal exercerá a 
preferência na aquisição. 

Art. 12. O Poder Executivo e o Poder Legislativo terão o prazo de sessenta dias para 
regulamentar esta Lei nas suas respectivas esferas de atuação. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de abril de 2000 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

Link SINJ: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/50503/Lei_2545_28_04_2000.pdf 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/50503/Lei_2545_28_04_2000.pdf
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DECRETO Nº 20.940, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999 

Aprova o Manual de Comunicação Oficial do governo do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, 
incisos VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 

Considerando a necessidade de estabelecer entre órgãos do Governo do Distrito Federal 
procedimentos uniformes das atividades relativas à comunicação administrativa em seu 
âmbito, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado o Manual de Comunicação Oficial do Governo do Distrito Federal, na 
forma do anexo a este Decreto. 

Art. 2º Caberá à Secretaria de Administração acompanhar e orientar a implementação das 
normas estabelecidas no Manual a que se refere o art. 1º deste Decreto. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 

Link Manual: https://static.fazenda.df.gov.br//arquivos/seplag/gestaoAdministrativa/documentacao/Manual-
de-Comunicacao-Oficial[1]1.pdf 

  

https://static.fazenda.df.gov.br/arquivos/seplag/gestaoAdministrativa/documentacao/Manual-de-Comunicacao-Oficial%5b1%5d1.pdf
https://static.fazenda.df.gov.br/arquivos/seplag/gestaoAdministrativa/documentacao/Manual-de-Comunicacao-Oficial%5b1%5d1.pdf
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DECRETO Nº 24.204, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003 

Institui a Comissão Central de Arquivos - CCA e as Comissões 
Setoriais de Avaliação de Documentos - CSAD e dá outras 
providências. 

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 art.4º da Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000, DECRETA: 

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: 

Art. 7º. Compete à Comissão Central de Arquivos - CCA, caso demandada: (Artigo Alterado(a) 
pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

I - prestar orientação técnica aos órgãos setoriais integrantes do SIARDF; 

I - analisar novas propostas e alterações em Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade 
e Destinação de Documentos de Arquivo; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 
31/03/2022) 

II - analisar propostas de alterações em Tabelas de Temporalidade e Destinação de 
Documentos; 

II - analisar, conforme procedimentos arquivísticos, propostas apresentadas para eliminação 
de documentos; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=43977
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
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III - analisar, conforme procedimentos arquivísticos, propostas apresentadas para eliminação 
de documentos; 

III - manifestar-se sobre conjuntos documentais a serem recolhidos ao Arquivo Público do 
Distrito Federal - ArPDF; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

IV - manifestar-se sobre conjuntos documentais a serem recolhidos ao Arquivo Público do 
Distrito Federal - ArPDF; 

IV - sugerir dispositivos legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da política 
de arquivos do Distrito Federal. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

V - propor programas de gestão e preservação de documentos públicos; (Inciso Alterado(a) 
pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

VI - sugerir dispositivos legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da política 
de arquivos do Distrito Federal; e (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

VII - estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam atividades de 
arquivo nos órgãos integrantes do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF. (Inciso 
Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

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. 

Parágrafo único: As Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos serão vinculadas 
hierarquicamente ao Gabinete ou unidade equivalente nos órgãos, inclusive sendo criada no 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI a unidade CSAD vinculada ao Gabinete ou estrutura 
equivalente, garantindo independência e lisura no processo de avaliação de 
documentos. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

Art. 10. As Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - CSAD serão integradas, 
preferencialmente, por: 

Art. 10. O titular do órgão ou entidade determinará a constituição da Comissão Setorial de 
Avaliação de Documentos - CSAD, a qual será composta por, no mínimo 5 (cinco) servidores e 
dentre estes nomeará o presidente. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

I - arquivista; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

II - administrador; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

III - advogado; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

IV - contador; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

V - historiador; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

VI - profissionais ligados ao campo de conhecimento de que tratam os documentos objeto da 
avaliação; e (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

VII - servidor responsável pelas atividades de arquivo. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 
43169 de 31/03/2022) 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
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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. 

§ 1º As Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - CSAD serão integradas por 
servidores do órgão/entidade sendo profissionais: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 
43169 de 31/03/2022) 

I - arquivista; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

II - administrador; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

III - advogado; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

IV - contador; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

V - historiador; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

VI - profissionais ligados ao campo de conhecimento de que tratam os documentos objeto da 
avaliação; e (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

VII - servidor responsável pelas atividades de arquivo. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 
31/03/2022) 

§ 2º Na ausência dos servidores relacionados no parágrafo anterior, o titular do órgão ou 
entidade designará os membros da comissão. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 
31/03/2022) 

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: 

Art. 12. Caberá à Comissão Setorial de Avaliação de Documentos - CSAD: (Artigo Alterado(a) 
pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

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; 

I. Elaborar e submeter ao Arquivo Público do Distrito Federal o Plano de Classificação e a Tabela 
de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo das Atividades-Fim; (Inciso 
Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

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; 

II. Tratar os documentos e processos digitais e não digitais por meio classificação, avaliação e 
destinação, aplicando os planos de classificação e a tabelas de temporalidade e destinação de 
documentos de arquivo das atividades- meio e fim; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 
de 31/03/2022) 

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 

III. A Comissão deverá sugerir ao titular do órgão ou entidade, a constituição de grupos de 
trabalho para tratar os documentos em cada edifício ou complexo do órgão ou entidade. (Inciso 
Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
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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. 

IV. Submeter anualmente ao Arquivo Público do Distrito Federal listagem de eliminação de 
documentos sem valor que ultrapassaram o prazo de guarda, conforme a legislação em 
vigor; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

V. Submeter anualmente ao Arquivo Público do Distrito Federal listagem de recolhimento de 
documentos em fase de guarda permanente, conforme a legislação em vigor; (Acrescido(a) 
pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

VI. Sugerir ao titular do órgão ou entidade a adequação das instalações físicas e segurança 
predial dos acervos arquivísticos, conforme legislação vigente; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 
43169 de 31/03/2022) 

VII. Enviar anualmente relatório de atividades da Comissão ao Arquivo Público do Distrito 
Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

VIII. Realizar outras ações de gestão de documentos determinadas pelo Arquivo Público do 
Distrito Federal, como órgão central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - 
SIARDF. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

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. 

§ 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. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
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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. 

§ 1º Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em 
vigor, o órgão ou entidade que descumprir este Decreto por ação ou omissão. (Acrescido(a) 
pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

§ 2º Caberá ao Arquivo Público do Distrito Federal submeter formulário diagnóstico para 
averiguar o cumprimento deste Decreto a todos órgãos e entidades. (Acrescido(a) pelo(a) 
Decreto 43169 de 31/03/2022) 

§ 3º Caberá ao Arquivo Público do Distrito Federal propor a instauração de processo 
administrativo ao órgão ou entidade que descumprir este Decreto por ação ou 
omissão. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 43169 de 31/03/2022) 

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de novembro de 2003 

115º da República e 44º de Brasília 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

Link SINJ: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=43977 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fc456abf88cd45a9b591509903443c19/exec_dec_43169_2022.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=43977
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DECRETO Nº 24.205, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003 

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: 

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 frequentes, 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; 
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II – as demais serão destinadas às atividades específicas ou atividades-fim dos órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. 

§ 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; 
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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. 

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. 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

Link SINJ: 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/43978/exec_dec_24205_2003.html#txt_56e03966d2354a4064310c88e4
646f4b 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/43978/exec_dec_24205_2003.html#txt_56e03966d2354a4064310c88e4646f4b
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/43978/exec_dec_24205_2003.html#txt_56e03966d2354a4064310c88e4646f4b
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DECRETO Nº 42.758, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 

Aprova o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação 
de Documentos de Arquivo relativos às atividades-meio, a ser adotado nos 
órgãos e entidades, autarquias e fundações da Administração Direta e 
Indireta do Distrito Federal. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
VII, X e XXVI do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando a Lei n° 2.545, 
de 28 de abril, de 2000, DECRETA: 

Art. 1º Aprovar o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos de Arquivo relativos às atividades-meio, a ser adotado nos órgãos e entidades, 
autarquias e fundações da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. 

Parágrafo único. O Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos de Arquivo relativos às atividades-meio aprovado será publicado no sítio 
eletrônico do Arquivo Público do Distrito 
Federal: www.arquivopublico.df.gov.br e www.arpdf.df.gov.br 

Art. 2º As Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos dos órgãos e entidades, autarquias 
e fundações da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal deverão aplicar e coordenar 
a aplicação no seu âmbito de atuação do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e 
Destinação de Documentos de Arquivo. 

Art. 3º A eliminação de documentos produzidos e recebidos por órgãos e entidades da 
administração pública do Distrito Federal será realizada de acordo com a legislação vigente e 
após a aprovação pelo Arquivo Público do Distrito Federal. 

Art. 4º As Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos deverão elaborar o Plano de 
Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às 
atividades-fim, no seu âmbito de atuação, no prazo de um ano a partir da publicação deste 
Decreto. 

Parágrafo único. O Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos de Arquivo relativos às atividades-fim deverá ser submetido à aprovação do 
Arquivo Público do Distrito Federal. 

Art. 5º O Arquivo Público do Distrito Federal realizará, sempre que necessário, a atualização do 
Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo 
relativos às atividades-meio. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 02 de dezembro de 2021 

133° da República e 62° de Brasília 

IBANEIS ROCHA 

 

 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=a42eb1158a184cdaaf38cf1200f96978
https://www.arquivopublico.df.gov.br/
https://www.arpdf.df.gov.br/
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PORTARIA CONJUNTA SC E SGA Nº 02, DE 22 DE OUTUBRO DE 2004 

Dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de 
documentos no âmbito dos órgãos da Administração Direta, 
Indireta e Fundações do Distrito Federal. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL E A SECRETÁRIA DE ESTADO 
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, 
e ainda, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000 e com o artigo 12 do 
Decreto no 24.205, de 10 de novembro de 2003, RESOLVEM: 

Art. 1º A eliminação de documentos nos órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundações 
do Distrito Federal ocorrerá após concluído o processo de avaliação conduzido pelas 
respectivas Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos, cumpridos os procedimentos 
estabelecidos nesta Portaria. 

Art. 2º O registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio de 
Listagem de Eliminação de Documentos, Edital de Ciência de Eliminação de Documentos e 
Termo de Eliminação de Documentos. 

Art. 3º A Listagem de Eliminação de Documentos tem por objetivo registrar informações 
pertinentes aos documentos a serem eliminados e se constituirá basicamente dos seguintes 
itens: 

I – Cabeçalho contendo a identificação do órgão ou entidade e da unidade/setor responsável 
pela eliminação, o título e número da listagem e o número da folha; 

II – Quadro contendo os seguintes campos: 

a) código do assunto dos itens/conjuntos documentais listados; 

b) assunto/série, correspondente aos conjuntos documentais a serem eliminados; 

c) número/ano de processo, quando for o caso; 

d) datas-limite de cada conjunto documental citado na alínea b; 

e) quantidade e especificação das unidades de arquivamento (pastas, caixas, pacotes e outros) 
a serem eliminadas em cada conjunto documental; 

f) observações complementares úteis ao esclarecimento das informações contidas nos demais 
campos. 

III – Rodapé contendo local e data, nome, cargo e assinatura do titular da unidade/setor 
responsável pela seleção; do presidente da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos; e 
da autoridade a quem compete autorizar a eliminação de documentos no âmbito do órgão ou 
entidade. 

Art. 4º O Edital de Ciência de Eliminação de Documentos tem por objetivo dar publicidade ao 
ato de eliminação dos documentos arquivísticos sob a guarda de cada órgão, através do Diário 
Oficial do Distrito Federal, devendo conter necessariamente as seguintes informações: 

I – Cabeçalho: 

a) nome do órgão ou entidade que efetuará a eliminação; 

b) título, número e ano do edital. 

II – Desenvolvimento do assunto tratado contendo: 

a) identificação da autoridade signatária do edital; 
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b) número e data dos atos legais e/ou documento oficial que legitimam a eliminação; 

c) nome do órgão ou entidade produtor dos documentos a serem eliminados; 

d) referência aos conjuntos documentais a serem eliminados, com as datas-limite 
correspondentes; 

e) prazo para efetivação da eliminação, que deverá situar-se entre 30 (trinta) e 45 (quarenta e 
cinco) dias subsequentes à publicação do edital. 

III – Encerramento: 

a) local e data do edital; 

b) nome, cargo e assinatura da autoridade signatária do edital. 

Art. 5º O Termo de Eliminação de Documentos tem por objetivo registrar as informações 
relativas ao ato de eliminação, e deve conter: 

I – Data da eliminação; 

II – Indicação dos atos oficiais/legais que autorizam a eliminação e informação relativa à 
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal; 

III – Nome do órgão ou entidade produtor/acumulador dos documentos eliminados; 

IV – Nome do órgão responsável pela eliminação; 

V – Referência aos conjuntos documentais eliminados especificados na Listagem de Eliminação 
de Documentos, anexa ao termo; 

VI – Datas-limite (data mais antiga e data mais recente) dos documentos eliminados; 

VII – Quantificação / mensuração dos documentos eliminados; 

VIII– Nome da unidade orgânica responsável pela eliminação; e 

IX – Nome e assinatura do titular da unidade orgânica responsável pela eliminação. 

Art. 6º Os órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundações do Distrito Federal deverão 
constituir suas Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos, que serão responsáveis pela 
supervisão e controle da aplicação do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e 
Destinação de documentos relativos às atividades-meio, adotados pelo Poder Executivo local, 
bem como pelo desenvolvimento das classes de assuntos relativos às suas atividades-fim, 
definindo os prazos de guarda e a destinação dos documentos respectivos a essas atividades. 

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

Art. 8º Os procedimentos a serem observados quando da eliminação de documentos serão 
estabelecidos na forma dos anexos 1, 2 e 3 desta Portaria. 

PEDRO HENRIQUE LOPES BORIO 

MARIA CECÍLIA S.S. LANDIM 

Link SINJ: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/45896/Portaria_Conjunta_2_22_10_2004.html 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/45896/Portaria_Conjunta_2_22_10_2004.html
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PORTARIA CONJUNTA SEC/SGA Nº 18, DE 23 DE MAIO DE 2006 

Estabelece procedimentos para o recolhimento de 
documentos arquivísticos dos órgãos da Administração 
Direta e Indireta do Distrito Federal ao Arquivo Público do 
Distrito Federal. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em 
vista o disposto na Lei 2.405, de 28 de abril de 2000, no art. 2o do Decreto no 8.530, de 14 de 
março de 1985, e no art. 7o do Decreto nº 24.205, de 10 de novembro de 2003, RESOLVEM: 

Art. 1º Para os fins deste ato, considera-se recolhimento a passagem para a guarda permanente, 
no Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF, de documentos de valor histórico, probatório 
e informativo, de valor permanente, produzidos e acumulados por órgãos da Administração 
Direta e Indireta do Distrito Federal, sendo assegurado ao ArPDF, conforme disposto no artigo 
9o, da Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000, promover o acesso, a divulgação e a publicação de 
documentos do acervo recolhido, vedado, no entanto, o empréstimo de originais, exceto nos 
casos previstos em lei. 

Art. 2º Os acervos arquivísticos de valor histórico da Administração Direta e Indireta do 
Distrito Federal, ao serem recolhidos ao Arquivo Público do Distrito Federal, deverão estar 
avaliados, classificados, organizados, higienizados e acondicionados, bem como acompanhados 
de instrumento descritivo que permita a sua identificação e controle. 

§ 1º Para fins deste ato, considera-se: 

a) Acondicionamento: embalagem e a guarda de documentos de arquivo de forma apropriada 
à sua preservação; 

b) Avaliação: processo de análise e identificação dos valores dos documentos de arquivo, com 
vistas à sua seleção e destinação final; 

c) Classificação: ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo de documentos, selecionar a 
categoria de assunto sob a qual devem ser arquivados e determinar o código para a sua 
recuperação; 

d) Higienização: retirada de poeira e outros resíduos estranhos aos documentos, com vistas à 
sua preservação; 

e) Instrumento Descritivo: formulário destinado para registros das informações do acervo 
documental a ser recolhido. 

f) Organização: utilização de técnicas arquivísticas para classificação, arranjo e descrição de 
documentos; 

§ 2º As atividades técnicas referidas no caput deste artigo, que precedem ao recolhimento de 
documentos, serão implementadas e custeadas pelos órgãos e entidades geradores dos 
arquivos. 

Art. 3º O instrumento descritivo mencionado no artigo 2º deverá conter os seguintes dados: 
órgão/entidade (recolhedor dos documentos); setor (responsável pela transferência); 
proveniência (órgão responsável pela produção e acumulação dos documentos); número do 
recolhimento no ano, ano do recolhimento; tipo e número das unidades de acondicionamento; 
código e assunto do conjunto documental, conforme Plano de Classificação; data-limite; 
descrição do conteúdo de cada unidade de acondicionamento; observações pertinentes; data e 
assinatura do titular do órgão, conforme Anexo I. 
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Art. 4º Os procedimentos a serem observados para o recolhimento de documentos 
arquivísticos ao Arquivo Público do Distrito Federal incluem: 

I – Da parte do órgão ou entidade detentor(a) do acervo: 

a) Comunicação oficial ao Arquivo Público do Distrito Federal quanto ao acervo que se pretende 
recolher, solicitando orientação técnica; 

b) Acondicionamento dos documentos textuais em caixas-arquivo de tamanho padrão (0,18m 
de largura por 0,31m de altura e 0,42m de comprimento ou 0,14m de largura por 0,27m de 
altura e 0,39m de comprimento), produzidas preferencialmente de material inerte ou alcalino. 
Documentos que excedam ao padrão convencional deverão ser acondicionados em embalagens 
adequadas às suas dimensões. Documentos audiovisuais, cartográficos, micrográficos, 
informáticos, iconográficos e sonoros deverão ser acondicionados em estojos ou caixas de 
material, preferencialmente inerte ou sem acidez; 

c) Identificação das unidades de acondicionamento com espelhos contendo assunto, 
classificação, data limite e número em ordem sequencial; 

d) Garantir a integridade dos conjuntos documentais até seu destino final, às dependências do 
ArPDF. 

II – Da parte do Arquivo Público do Distrito Federal: 

a) Constituição de grupo de trabalho, coordenado pelo SIARDF, para orientar as atividades 
inerentes a recolhimento; 

b) Visita do grupo de trabalho ao local onde está armazenado o conjunto documental, a fim de 
elaborar relatório e parecer técnico, considerando aspectos relacionados à organização, à 
avaliação, à higienização e ao acondicionamento; 

c) Definição de cronograma de recolhimento ao Arquivo Público do Distrito Federal; 

d) Elaboração de Termo de Recolhimento do acervo a ser recolhido, de acordo com o Anexo II, 
deverá ser emitido em duas vias e assinados pelos representantes das partes. Após a assinatura 
do Termo, uma via será destinada ao órgão ou entidade celebrante e a segunda ao Arquivo 
Público do Distrito Federal. 

Art. 5º As dúvidas e omissões surgidas em decorrência desta Portaria serão dirimidas pelo 
Órgão Central do SIARDF. 

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PEDRO HENRIQUE LOPES BORIO 

CECÍLIA LANDIM 

Link SINJ: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=52949 

  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=52949
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PORTARIA CONJUNTA Nº 30, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas 
Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos – CSAD 
dos órgãos e entidades da Administração Pública do 
Distrito Federal na elaboração do plano de classificação, 
da tabela de temporalidade e destinação e do índice de 
documentos de arquivo das atividades-fim. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, III e V do parágrafo 
único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e o SUPERINTENDENTE DO ARQUIVO 
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV 
do art. 29 do Anexo Único do Decreto nº 38.725, de 20 de dezembro de 2017, e com 
fundamento no Decreto nº 24.204, de 10 de novembro de 2003 e no Decreto nº 24.205, de 
10 de novembro de 2003, RESOLVEM: 

Art. 1º As Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos – CSAD dos órgãos e entidades 
da Administração Pública do Distrito Federal, devem elaborar o plano de classificação, a 
tabela de temporalidade e destinação e o índice de documentos de arquivo das atividades-
fim nos termos dos Anexos I, II, III desta Portaria Conjunta. 

Art. 2º Para efeito desta Portaria Conjunta, considera-se: 

I – plano de classificação ou código de classificação: esquema de agrupamento de 
documentos em classes, subclasses, grupos e subgrupos partindo-se sempre do geral para o 
particular, elaborado a partir do estudo das estruturas, funções e atividades do órgão ou 
entidade e da análise do arquivo por ela produzido, recebido e acumulado; 

II – tabela de temporalidade e destinação: instrumento de destinação, que determina prazos 
e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento ou eliminação de 
documentos; 

III – índice do plano de classificação: instrumento auxiliar à classificação, no qual os assuntos 
são ordenados alfabeticamente e remetidos ao código numérico correspondente. 

Art. 3º Os instrumentos de gestão de documentos elaborados pela CSAD devem ter 
aprovação da maioria absoluta dos seus membros e com registro em ata de reunião. 

Art. 4º Os órgãos e entidades devem elaborar por meio da CSAD plano de trabalho que defina 
as ações e o cronograma para o desenvolvimento dos instrumentos de gestão de 
documentos, podendo ser utilizado o modelo indicado no anexo IV desta Portaria Conjunta. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades que tenham submetido os instrumentos de gestão de 
documentos ao Arquivo Público do Distrito Federal até a data de publicação desta Portaria 
Conjunta, ficam dispensados da apresentação do plano de trabalho que trata o caput deste 
artigo. 

Art. 5º A CSAD deverá elaborar relatório final contendo o quadro de estudo normativo das 
funções e atividades, o quadro de revisão bibliográfica, o quadro de descrição das 
entrevistas, o quadro de teste de aplicabilidade, o quadro de justificativa dos prazos de 
guarda e da destinação final e o quadro de descrição das reuniões da Comissão Setorial de 
Avaliação de Documentos, nos termos dos modelos do Anexo V desta Portaria Conjunta. 

Art. 6º O plano de trabalho, os instrumentos de gestão de documentos referidos no art. 1º e 
o relatório final deverão ser acolhidos e encaminhados pelo chefe máximo do órgão ou 
entidade ao Arquivo Público do Distrito Federal. 
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Art. 7º O plano de classificação e o índice de documentos de arquivo das atividades-fim, após 
a análise e aprovação do Arquivo Público do Distrito Federal devem ser publicados no sítio 
eletrônico do órgão ou entidade. 

Art. 8º A tabela de temporalidade e destinação, após a análise e aprovação do Arquivo 
Público do Distrito Federal, deve ser publicada no sítio eletrônico do órgão ou entidade e no 
Diário Oficial do Distrito Federal. 

Art. 9º Os Anexos I, II, III, IV e V serão disponibilizados no sítio eletrônico do Arquivo Público 
do Distrito Federal. 

Art. 10. Cabe ao Arquivo Público do Distrito Federal realizar a orientação técnica necessária 
ao cumprimento desta Portaria Conjunta. 

Art. 11. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA 

Secretário de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito 
Federal 

JOMAR NICKERSON DE ALMEIDA 

Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal 

Link SINJ: 
http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/4ea91ff7a6db4a05a1b88be7c228ac44/Portaria_Conjunta_30_17_12
_2018.html 

http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/4ea91ff7a6db4a05a1b88be7c228ac44/Portaria_Conjunta_30_17_12_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/4ea91ff7a6db4a05a1b88be7c228ac44/Portaria_Conjunta_30_17_12_2018.html
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Anexo I – Modelo de Plano de Classificação de Documentos de Arquivo das Atividades-fim 

 

(código numérico)  (assunto baseado nas funções e atividades do órgão ou entidade) 

(nota explicativa com a descrição esclarecedora do assunto) 

(exemplos de tipos documentais)  

(observações, caso necessário) 

 

Anexo II – Modelo de Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo das Atividades-fim 

CÓDIGO ASSUNTO 

PRAZOS DE GUARDA  

DESTINAÇÃO 
FINAL 

 

Observação Fase 
Corrente 

Fase 
Intermediária 

      

      

      

 

Anexo III – Modelo de Índice de Documentos de Arquivo das Atividades-fim 

 

(assuntos ordenados alfabeticamente) ................................................. (código numérico correspondente) 
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Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho 

I. Apresentação 
II. Justificativa 
III. Objetivo geral 
IV. Objetivos específicos 
V. Recursos humanos 
VI. Recursos materiais 
VII. Recursos orçamentários 
VIII. Cronograma 
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1
0
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1
1
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M
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1
2

º 
M

Ê
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1. Elaborar o Plano de Classificação de Documentos de Arquivo das Atividades-fim 

1.1. Fazer o levantamento da legislação             

1.2. Pesquisar instrumentos similares             

1.3. Agrupar as atividades do regimento interno             

1.4. Definir assuntos             

1.5. Definir notas explicativas             

1.6. Citar exemplos de tipos documentais             

1.7. Codificar             

2. Elaborar a Tabela de Temporalidade de Documentos de Arquivo das Atividades-fim 

2.1. Definir prazos             

2.2. Definir destinações finais             

2.3. Inserir observações             



27 
 

 

3. Elaborar o Índice de Documentos de Arquivo das Atividades-fim             

4. Fazer o teste de aplicabilidade             

5. Elaborar Relatório Final 

5.1. Preencher quadro de estudo normativo das funções e atividades             

5.2. Preencher quadro de revisão bibliográfica             

5.3. Preencher quadro de descrição das entrevistas             

5.4. Preencher quadro de teste de aplicabilidade              

5.5. Preencher quadro de descrição das reuniões da Comissão Setorial de Avaliação de 
Documentos 

            

5.6. Preencher quadro de justificativa dos prazos de guarda e da destinação final             

5.7. Preencher quadro SEI             

6. Registrar a aprovação dos instrumentos de gestão de documentos pela CSAD             

7. Enviar à Assessoria Jurídica para análise             

8. Registrar a aprovação pelo titular do órgão             

9. Enviar ao Arquivo Público do DF para aprovação             

10. Publicar os instrumentos de gestão de documentos             

11. Inserir dados no SEI             
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Anexo V – Modelos de Anexos do Relatório Final 

I. Quadro de estudo normativo das funções e atividades 

Código e assunto do Plano de Classificação Correspondência no Regimento Interno ou em outro ato 

  

 

II. Quadro de revisão bibliográfica 

Descrição de referências teóricas Informação utilizada 

  

III. Quadro de descrição das entrevistas 

Data Resumo 

  

IV. Quadro de teste de aplicabilidade  

Data Resumo 

  

V. Quadro de justificativa dos prazos de guarda e da destinação final  

 

CÓDIGOS 
Justificativa dos prazos de guarda 

 

Justificativa da destinação final  

 

Valor administrativo: 

Valor fiscal: 

Valor legal 

 

VI. Quadro de descrição das reuniões da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos 

Data Número SEI da ata 
de reunião 

Resumo 
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PORTARIA Nº 178, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018 

Dar publicidade ao Plano de Classificação e à Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo 
das Atividades-Fim das Administrações Regionais do 
Distrito Federal, aprovados pelo Arquivo Público do 
Distrito Federal. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições 
legais conferidas pela Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 105, parágrafo único, inc. I e III, 
no Decreto nº 37.625, de 15 de setembro de 2016, art. 3º, e tendo em vista o disposto no art. 
8º e no art. 15, do Decreto nº 24.204, de 10 de novembro de 2003, e no § 1º do Art. 5º do 
Decreto nº 24.205, de 10 de novembro de 2003, resolve: 

Art. 1º Dar publicidade ao Plano de Classificação e à Tabela de Temporalidade e Destinação 
de Documentos de Arquivo das Atividades-Fim das Administrações Regionais do Distrito 
Federal, aprovados pelo Arquivo Público do Distrito Federal, nos autos do Processo SEI          
nº 0151-000006/2016. 

Art. 2º Os documentos de arquivo das Administrações Regionais, independente da natureza 
do suporte, devem ser classificados e avaliados de acordo com os instrumentos citados no 
art. 1º desta Portaria. 

Art. 3º As Administrações Regionais devem elaborar e enviar ao Arquivo Público do Distrito 
Federal, anualmente, Listagem de Eliminação de Documentos ao Arquivo Público do Distrito 
Federal, em conformidade com os instrumentos arquivísticos de que trata esta portaria e 
com a legislação vigente. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

MARCOS DE ALENCAR DANTAS 

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL 

Link ArPDF: http://www.arquivopublico.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/PCTT-FIM-RAS.pdf 

  

http://www.arquivopublico.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/PCTT-FIM-RAS.pdf
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 28 DE MAIO DE 2014 

Aprova o Manual de Gestão de Documentos 
Administrativos do Governo do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no 
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal e 
o Decreto nº 35.404, de 7 de maio de 2014; considerando o resultado dos trabalhos 
constantes no processo 410.000.155/2012; considerando a necessidade de estabelecer 
entre órgãos do Governo do Distrito Federal procedimentos uniformes das atividades 
relativas à gestão de documentos, RESOLVE: (alterado pelo(a) Instrução Normativa 03 de 
02/06/2014) 

Art. 1º Esta Instrução Normativa (IN) aprova, no âmbito do Distrito Federal, o Manual de 
Gestão de Documentos Administrativos do Governo do Distrito Federal, na forma do anexo 
a esta IN. 

Art. 2º A versão aprovada do Manual de Gestão de Documentos Administrativos do Governo 
do Distrito Federal, em formato PDF, e seus anexos editáveis, serão disponibilizados no sítio 
eletrônico da SEPLAN (www.seplan.df.gov.br) até o dia 6 de junho de 2014. 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

Link Manual: 
https://static.fazenda.df.gov.br//arquivos/seplag/gestaoAdministrativa/documentacao/Manual_de_gestao_d
e_docs[1].pdf 

https://static.fazenda.df.gov.br/arquivos/seplag/gestaoAdministrativa/documentacao/Manual_de_gestao_de_docs%5b1%5d.pdf
https://static.fazenda.df.gov.br/arquivos/seplag/gestaoAdministrativa/documentacao/Manual_de_gestao_de_docs%5b1%5d.pdf

