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GESTÃO DE DOCUMENTOS

GESTÃO DE DOCUMENTOS
Definição: Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações
técnicas referentes à sua produção,tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente
e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. (art. 3°,
Lei 8.159/91)
ARQUIVO

Definição: São os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos,
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da
informação ou a natureza dos documentos. (art. 1º, Lei nº 8.159/91)

GESTÃO DE DOCUMENTOS NA PMDF
SIARQ/PMDF

LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA
Decreto Distrital nº 24.204/03
Comissão Central de Arquivos (CCA) e as Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos
(CSAD), no caso da PMDF, CPAD.

Comissões Locais de Avaliação de Documentos - CLAD
Ao presidente da CLAD compete dirigir, coordenar e supervisionar atividades da comissão e,
especificamente:
I – convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão no âmbito da OPM;
II – indicar seu substituto, dentre os demais membros da comissão, para substituí-lo em seus impedimentos.
§ 4º Compete às Comissões Locais de Avaliação de Documentos - CLAD:
I - seguir as diretrizes emanadas pela CPAD nos assuntos inerentes à produção, recebimento, conservação,
trâmite e destinação final dos documentos das respectivas OPM;
II – integrar e operacionalizar a Subseção de Arquivo da OPM, coordenando os trabalhos arquivísticos de
acordo com a legislação e técnicas em vigor;
III - identificar os conjuntos documentais produzidos ou recebidos por cada seção da Unidade e velar por sua
gestão;
IV - atuar no tratamento da documentação acumulada, utilizando os instrumentos arquivísticos de
classificação (Plano de Classificação da Atividade-meio do GDF) e avaliação (Tabela de Temporalidade e
Destinação Final de Documentos);
V – transferir, mediante guia de transferência ou listagem de eliminação, ao Arquivo Geral os documentos de
interesse da Corporação que estejam sob a guarda da Unidade, que tenham ultrapassado a fase corrente;
VI – disseminar e zelar pelo cumprimento, em sua área de atuação, as diretrizes estabelecidas pela CPAD;

LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA
1. Lei Federal nº 8.159/91: Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e
privados e dá outras providências;
Art. 1º: É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos
de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento
científico e como elementos de prova e informação.
Art. 3º: Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações
técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase
corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA
2. Lei Nº 12.527 de 11 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação –
LAI:
(Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no §
2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº
11.111, de 5 de maio de 2005 e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências).

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § º do art. 216 da Constituição Federal.
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à
informação disponível.
§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou
entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante
justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA
4. Lei Distrital nº 2.545/00: (Dispõe sobre a proteção dos documentos de arquivos públicos no
âmbito do DF):
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.
5. Decreto Distrital nº 24.205/03: Regulamenta a Lei nº 2.545/00 e cria o SIARDF:
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;
6. Decreto Distrital nº 24.204/03: Cria a Comissão Central de Arquivos (CCA) e as Comissões
Setoriais de Avaliação de Documentos (CSAD), no caso da PMDF, CPAD.
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.

GESTÃO DE DOCUMENTOS NA PMDF (Breve histórico)
NORMATIZAÇÃO INTERNA (Continuação):

1. Portaria PMDF Nº 800 de 14/08/12: Institui o Sistema de Arquivos da PMDF
(SIARQ/PMDF), estabelece os procedimentos básicos de gestão de documentos de
arquivo no âmbito da Corporação e dá outras providências; (em vigor)
1.1. Instrução Normativa CPAD/PMDF Nº 01, de 14/11/14: Regula
procedimentos e atribui responsabilidades aos integrantes do SIARQ/PMDF,
principalmente no âmbito das OPMs, nas questões relativas à gestão documental na
Corporação;
1.2. Instrução Normativa CPAD/PMDF Nº 02, de 22/04/15: Altera a Instrução
Normativa nº 01, de 14 de novembro de 2014 (pesquisa de férias).

ATENÇÃO !!!
PRÁTICA DE CONDUTAS ILÍTICAS:
1. CRIME:
1.1 - Código Penal, art. 305 (Supressão de documento): Destruir, suprimir ou ocultar, em
benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular
verdadeiro, de que não podia dispor:
Pena – Se documento público: Reclusão de 2 a 6 anos e multa; se documento particular:
Reclusão de 1 a 5 anos e multa.

1.2 - Lei Federal Nº 9.605, de 12/02/88 (Código Ambiental - Dos crimes contra o
Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural), art. 62: Destruir, inutilizar ou deteriorar: II arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por
lei, ato administrativo ou decisão judicial: Pena - Reclusão de 1 a 3 anos e multa; se
modalidade culposa: Detenção de 6 meses a 1 ano de, sem prejuízo da multa.

ATENÇÃO !!!
PRÁTICA DE CONDUTAS ILÍTICAS:

1.3 Art. 32, da Lei Nº 12.527 de 11 de novembro de 2011: Constituem condutas ilícitas

que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu
fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou
parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em
razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;
§1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas
descritas no caput serão consideradas:
I - para fins dos regulamentos disciplinares dos militares, transgressões militares médias ou graves,
segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção
penal; ou
§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por
improbidade administrativa, conforme o disposto na Lei Federal nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e na Lei
Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

ATENÇÃO !!!
PRÁTICA DE CONDUTAS ILÍTICAS:

1.4 Art. 35, da LEI Nº 4.990, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012: Constituem
condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma
incorreta, incompleta ou imprecisa;
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar
ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a
que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo,
emprego ou função pública;
V - impor sigilo à informação para obter proveito para si ou para terceiro, ou para
fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

ATENÇÃO !!!
PRÁTICA DE CONDUTAS ILÍTICAS:
2. TRANSGRESSÃO DA DISCIPLINA:
2.1 - Art. 15, do Decreto Federal nº 4.346 de 26 de Agosto de 2002 (RDE): São
transgressões disciplinares todas as ações especificadas no Anexo I deste Regulamento.
ANEXO I (RELAÇÃO DAS TRANGRESSÕES):
1.[...];

22. “Não zelar devidamente, danificar ou extraviar por negligência ou desobediência das
regras e normas de serviço, material ou animal da União ou documentos oficiais, que estejam
ou não sob sua responsabilidade direta, ou concorrer para tal;”
Obs: O DECRETO Nº 23.317, DE 25 DE OUTUBRO DE 2002, manda aplicar o RDE à Polícia Militar
do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

GESTÃO DE DOCUMENTOS NA PMDF
CICLO VITAL DOS DOCUMENTOS

(Teoria das três idades)

1. ARQUIVO CORRENTE: Montados nos setores de trabalho, constituído por documentos
com viés administrativo e são frequentemente consultados (valor primário).
2. ARQUIVO INTERMEDIÁRIO: Também possuem valor administrativo, mas apresentam
baixa frequência de uso e por isso, não necessitam estar próximos aos locais de trabalho.
3. ARQUIVO PERMANENTE: Constituído por documentos que não apresentam valor
administrativo. Todavia, pela sua importância histórica (valor secundário) devem ser
guardados permanentemente, sendo custodiados pela Instituição Arquivística Pública da esfera
do órgão.

IMPORTANTE!
*Cada OPM, Diretoria ou Setor tem sua própria documentação.
Nunca misture-as, mesmo que esteja no mesmo espaço físico.
**Não tire ou misture o conteúdo das caixas sem que tenha um código já designado para
ele.

IMPORTANTE!
*Cada OPM, Diretoria ou Setor tem sua própria documentação.
Nunca misture-as, mesmo que esteja no mesmo espaço físico.
**Não tire ou misture o conteúdo das caixas sem que tenha um código já designado para
ele.

PROCEDIMENTOS
ATIVIDADE MEIO X ATIVIDADE FIM
Atividade MEIO : Conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para
auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atribuições específicas.
⮚

Atividade FIM: Conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para o
desempenho de suas atribuições específicas.
⮚

CLASSIFICAÇÃO
Classificação Processo de leitura e identificação do conteúdo do documento/
processo, por assuntos, atribuídos aos códigos já pré-definidos no Plano de
Classificação de Documentos de *atividade meio ou fim. O código e sua destinação
final devem ser escritos a lápis no canto superior direito da primeira página do
documento.
⮚

RESOLUÇÃO N° 14 – CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS
(CONARQ)

PROCEDIMENTOS

EXEMPLOS DE DOCUMENTOS DA ATIVIDADE-MEIO

Plano de Classificação da Atividade-fim
e Tabela de Temporalidade de Documentos.
https://intranet.pmdf.df.gov.br/controleLegislacao2/PDF/2487.pdf

PORTARIA PMDF Nº 1146/2020

PORTARIA PMDF Nº 1146/2020

GUIA DE TRANSFERÊNCIA

ABRIR SEI/GDF

OBRIGADO!
Site: Sistema de Arquivos da PMDF
arquivogeral.pm.df.gov.br/aquivogeral

E-mail’s do Arquivo Geral
arquivogeralpmdf@gmail.com
gcg.arquivogeral@pm.df.gov.br

Telefones do Arquivo Geral
3190-0081 / 0082

