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LEI No 2.545, DE 28 DE ABRIL DE 2000. 
DODF de 8/5/2000 

Regulamentada pelo Decreto no 24.205, de 10/11/2003 

Alterada pela Lei no 4.990, de 12/12/2012 

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. [incluído pela Lei 
no 4.990, de 12.12.2012] 

Art. 2o O Poder Público do Distrito Federal deverá estimular a gestão dos documentos de arquivos 
públicos visando: 

Art. 2o O Distrito Federal realizará a gestão de documentos de arquivo de seus órgãos e de suas 
entidades visando: [alterado pela Lei no 4.990, de 12.12.2012] 

I – a 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 – a avaliação e seleção dos documentos, conforme os valores que apresentam para a administração e 
para a sociedade; 

III – a preservação dos documentos que constituem o patrimônio arquivístico público do Distrito 
Federal, em todas as fases de arquivamento; 

IV – a garantia do acesso às informações contidas nos documentos de arquivos públicos, observado o 
disposto na legislação federal e nesta Lei; 

IV – à garantia de acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, resguardados os 
aspectos do sigilo legal; [alterado pela Lei no 4.990, de 12.12.2012] 

V – a 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 arquivísticas 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 arquivisticas 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 arquivísticas 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 
112o da República e 41o de Brasília 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
Este texto não substitui o publicado na imprensa oficial. 

  



5 

 

 

DECRETO No 24.204, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003. 

DODF de 11/11/2003 

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: 
I – prestar orientação técnica aos órgãos setoriais integrantes do SIARDF; 
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. 
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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. 

§ 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 
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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. 

Brasília, 10 de novembro de 2003 

115o da República e 44o de Brasília 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
Este texto não substitui o publicado na imprensa oficial. 

DECRETO No 24.205, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003. 
(DODF DE 11.11.2003) 

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. 
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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; 

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 
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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; 
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. 
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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. 

Brasília, 10 de novembro de 2003 
115o da República e 44o de Brasília 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
Este texto não substitui o publicado na imprensa oficial. 

PORTARIA No 03, DE 22 DE JANEIRO DE 1998. 

Aprova o Código de Classificação de Documentação de 
Arquivo e a Tabela de Temporalidade de Documentos, no 
âmbito da Administração Direta, Indireta e Fundacional do 
Distrito Federal. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o artigo 56, inciso I , alínea “c”, do Regimento Interno da Secretaria de Administração 
aprovado pelo Decreto no 15.057, de 24 de setembro de 1993, alterado pelos Decretos no 15.496, de 10 
de março de 1994 e no 17.600, de 15 de agosto de 1996, resolve: 

1 – Aprovar o Código de Classificação de Documentos de Arquivo e a Tabela de Temporalidade de 
Documentos constantes, respectivamente, dos Anexos I e II desta Portaria , para gestão do conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à produção , tramitação , uso , avaliação, arquivamento 
e destinação de documentos no âmbito da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Distrito 
Federal. 

2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

TORQUATO FERNANDO LIMA 

Interino 

Os anexos constam do DODF no 16, de 23 de janeiro de 1998. 

Este texto não substitui o publicado na imprensa oficial. 

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 SECRETARIA 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 de 
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.  
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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 guarda de cada órgão, através d o 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;  

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 limites correspondentes;  

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

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 de eliminação;  

II – Indicação dos atos oficiais/legais que autorizam a eliminação e informação relativa a publicação do 
Diário Oficial do Distrito Federal;  

III – Nome do órgão ou entidade produtor/acumulardor 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.  
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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 assunto relativos à 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 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 
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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 2.545, de 28 de abril de 2000, 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 registro 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.  

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;  
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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 ao 
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 assinado 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 
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PORTARIA CONJUNTA SEPLAG/SC No 87, DE 17 DE GOSTO DE 2007. 

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 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL E O 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA 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 artigo 12 do 
Decreto no 24.205, de 10 de novembro de 2003, resolvem: 

Art. 1o 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 no 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. 

§1o 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. 

§2o A fragmentação deverá consistir na total destruição das informações contidas nos documentos. 

§3oA 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 constate 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. 
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§2o O “Termo de Doação 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 doador. 

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

RICARDO PINHEIRO PENNA 

JOSÉ SILVESTRE GORGULHO 

(Publicada no DODF no 161, de 21 de agosto de 2007.) 

DECRETO No 19.866, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998. 
DODF de 8/12/1998 

Institui no âmbito do Distrito Federal o Sistema Integrado 
de Controle de Processos – SICOP, e dá outras 
providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos 
VII, X e XXVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta: 
Art. 1o 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. 2o Compete ao Secretário de Administração do Distrito Federal editar os atos necessários à 
regulamentação do presente Decreto. 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de Dezembro de 1998 
110o da Republica e 39o de Brasília 

CRISTOVAM BUARQUE 
Este texto não substitui o publicado na imprensa oficial. 

PORTARIA No 278, DE 23 DE OUTUBRO DE 2003. 
DODF DE 28.10.2004 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal,  
Considerando a competência da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa como órgão gestor do 
Sistema de Apoio Operacional – SIAO, objetivando o planejamento, a coordenação, a supervisão e o 
controle das políticas de administração de apoio operacional dos órgãos e entidades da Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional, conforme o Decreto no 24.151, de 17 de Outubro de 2003 e tendo em 
vista o disposto no Decreto no 19.866, de 07 de dezembro de 1998, resolve: 
Art. 1o Disciplinar os procedimentos operacionais do Sistema Integrado de Controle de Processos – 
SICOP, com o objetivo de propiciar a melhoria da qualidade de informações, a uniformidade das rotinas 
de manutenção pela rede de usuários, bem como o disciplinamento das atividades relativas a autuação 
e a tramitação, interna e externa, de processos administrativos e o acesso ao Sistema.  
Parágrafo único. O cadastramento inicial dos processos denominado autuação, bem como o registro de 
suas tramitações internas e externas, no SICOP, é obrigatório a todos os órgãos do complexo 
administrativo do Distrito Federal. 
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Art. 2o O Sistema Integrado de Controle de Processos – SICOP, tem por objetivo principais: 

l – cadastrar e controlar informações referentes aos processos protocolados nas unidades 
administrativas; II – proceder a atualização imediata da informação do cadastramento e tramitação dos 
processos; III – descentralizar o cadastramento e a tramitação dos processos; IV – agilizar e precisar as 
informações sobre processos; V – acompanhar a tramitação dos processos entre as unidades 
administrativas do Distrito Federal; VI – proporcionar maior segurança no cadastramento e tramitação 
dos processos; VII – disponibilizar as informações sobre o andamento dos processos, aos interessados. 

Art. 3o A estrutura orgânica do sistema compõe-se de: l órgão gestor – Secretaria de Estado de Gestão 
Administrativa do Distrito Federal; II – órgão responsável pela instalação e manutenção do Sistema – 
Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN; III – órgãos e setoriais de execução 
– Unidades Administrativas dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito 
Federal; 

§ 1o Os órgãos setoriais serão identificados no Sistema pela sigla e/ou código do órgão.  

§ 2o O Tribunal de Contas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal poderão integrar o Sistema.  

Art. 4o As Unidades Administrativas dos órgãos integrados ao Sistema serão responsáveis pêlos 
registros de dados oriundos do cadastramento e da tramitação dos processos que neles se encontrem. 
Assim, qualquer órgão integrante do sistema não poderá receber processos, autuados em outro órgão, 
que não estejam cadastrados no Sistema.  

Art. 5o A instalação e manutenção do Sistema nas Unidades Administrativas será executada pela 
Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN, mediante solicitação formal. 

Art. 6o A implementação do Sistema e o cadastramento de Unidades Administrativas ficará a cargo do 
órgão gestor. 

§ 1o O Órgão Gestor cadastrará em cada Subsecretária de Apoio Operacional – SUAO, ou órgão 
equivalente, um cadastrador parcial que ficará responsável pelo fornecimento e alteração de senhas de 
acesso ao Sistema, a seus usuários.  

§ 2o O Órgão Gestor fixará os níveis de acesso ao Sistema.  

Art. 7o Para os órgãos descentralizados do Edifício Anexo do Palácio do Buriti serem integrados ao 
Sistema, será necessário que os mesmos estejam conectados à rede GDFNET ou possuírem conexão 
ponta a ponta de no mínimo 64 KB. 

Art. 8o A Gerência de Documentação – GDOC, desta Secretaria, providenciará o levantamento das 
necessidades de cada unidade usuária do Sistema e adotará as medidas necessárias ao acesso e 
treinamento de seus operadores. 

Art. 9o As dúvidas que surgirem da aplicação desta Portaria, bem como da operação do sistema serão 
dirimidas pela Gerência de Documentação – GDOC, desta Secretaria.  

Parágrafo único. O manual de procedimentos e orientação para consulta dos usuários ficará disponível 
eletronicamente na página oficial desta Secretaria, na Internet.  

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria SGA no 33, de 16 de Dezembro 
de 1998. 

MARIA CECÍLIA S. S. LANDIM 
Este texto não substitui o publicado na imprensa oficial. 
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DECRETO No 25.366, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2004. 
DODF de 22/11/2008 

Cria mensagem obrigatória que deverá constar nos 
documentos expedidos pelo Governo do Distrito Federal. 

A VICE-GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício do cargo de Governador e no uso das 
atribuições que lhe são conferidos pelo artigo 92 e o inciso X do artigo 100, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, DECRETA: 

Art. 1o Fica criada a mensagem “Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”, que deverá constar 
obrigatoriamente no rodapé de todos os documentos, ofícios e memorandos expedidos, bem como nos 
demais documentos oficiais e despachos proferidos pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, 
com o objetivo de disseminar o título concedido pela UNESCO à capital do País. 

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário 

Brasília, 19 de novembro de 2004. 

117o da República e 45o de Brasília 
MARIA DE LOURDES ABADIA 

DECRETO No 20.940, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999. 
DODF DE 31.12.1999 

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. 

Brasília, 30 de dezembro de 1999 
111o da República e 40o de Brasília 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
O anexo a este decreto foi publicado no Suplemento a esta edição. 

Este texto não substitui o publicado na imprensa oficial. 
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PORTARIA No 162, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011. 

Dispõe sobre a atualização do Manual de Gestão de 
Documentos.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de 
suas atribuições regimentais, e ainda, de acordo com o que lhe confere o artigo 105, parágrafo único, 
inciso V, da Lei orgânica do Distrito Federal,  

Considerando a necessidade de estabelecer entre órgãos do Governo do Distrito Federal proce-
dimentos uniformes das atividades relativas à gestão de documentos em seu âmbito,  

Considerando que cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento realizar ajustes ou 
alterações necessárias à permanente atualização do Manual de Gestão de Documentos, instituído pelo 
Decreto no 31.017, de 9 de novembro de 2009, RESOLVE:  

Art. 1o Os carimbos de que tratam o Manual de Gestão de Documentos devem ser corretamente 
preenchidos, evitando-se a ocorrência de escrita além das margens delimitadas.  

Parágrafo único: Caso ocorra escrita além das margens delimitadas, isso não se configurará em motivo 
para devolução do processo.  

Art. 2o O carimbo NUMERAÇÃO DE FOLHAS será preenchido utilizando-se o código do órgão com três 
dígitos, o número do processo com seis dígitos, seguido por uma barra que separa o ano de autuação 
do processo com quatro dígitos.  

Parágrafo único: caso no preenchimento do carimbo seja utilizado um zero a mais à esquerda do código 
do órgão, isso não se configurará em motivo de devolução de processo.  

Art. 3o O processo listado em remessa será recebido pelo destinatário no Sistema SICOP e aquele que 
apresentar alguma irregularidade deverá ser devolvido à origem, por meio de nova remessa, 
informando-se no campo, “observação”, da Guia de Remessa, que o processo está sendo devolvido 
para correção.  

Art. 4o Considera-se tamanho reduzido, para fins do disposto no item 2.3.3 do Manual, que trata das 
dimensões e suportes diferenciados da folha do processo, documentos que tenham tamanho inferior 
ao papel A-5 (148 X 210).  

Parágrafo único: nos casos em que for dispensada a colagem no papel A-4, na forma definida no Caput, 
deverá ser observada, também, a fragilidade do documento a ser anexado, de forma a preservar o 
suporte e as informações contidas naquele documento.  

Art. 5o No caso de processo juntado por apensação deverá constar na última folha, do processo 
principal e do apenso, despacho contendo a data, o número do processo ao qual foi apensado, a 
assinatura e a identificação da autoridade que o proferiu.  

Art. 6o O carimbo TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME será aposto em uma folha em branco, 
numerada como a última folha do volume do processo, observando-se a continuidade da numeração de 
folhas.  

§ 1o Fica vedada a aposição do carimbo TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME em espaço em 
branco ou no verso de folhas já existentes no processo.  

§ 2o Fica vedada a retirada de folhas que contenham o Termo de Abertura de Volume e o Termo de 
Encerramento de Volume.  
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação, à exceção do 
artigo 1o e seu parágrafo único, que vigorará a partir do quinto dia após a publicação.  

EDSON RONALDO NASCIMENTO  
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LEI No 4.990, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. 
DODF de 13/12/2012 

Autoria do Projeto: Poder Executivo 

Regula o acesso a informações no Distrito Federal previsto 
no art. 5o, XXXIII, no art. 37, § 3o, II, e no art. 216, § 2o, da 
Constituição Federal e nos termos do art. 45, da Lei 
federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras 
providências. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal, visando a 
garantir o acesso a informações previsto no art. 5o, XXXIII, no art. 37, § 3o, II, e no art. 216, § 2o, da 
Constituição Federal, no art. 22, I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e em conformidade com a Lei 
federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: 

I – os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo, 
incluindo o Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

II – as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Distrito Federal. 

Art. 2o Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às 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. 

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à 
parcela dos recursos públicos recebidos, à sua destinação e à contrapartida, sem prejuízo das 
prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. 

Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso 
à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração 
pública e com as seguintes diretrizes: 

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II – divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações; 
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 

V – desenvolvimento do controle social da administração pública. 

Art. 4o Para os efeitos desta Lei e das demais disposições da legislação distrital sem conceito próprio, 
considera-se: 

I – informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e a transmissão 
de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 

II – documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato; 

III – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de 
sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado; 
IV – informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável; 

V – tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, à recepção, à classificação, à 
utilização, ao acesso, à reprodução, ao transporte, à transmissão, à distribuição, ao arquivamento, ao 
armazenamento, à eliminação, à avaliação, à destinação ou ao controle da informação; 
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VI – disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, 
equipamentos ou sistemas autorizados; 

VII – autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou 
modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

VIII – integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, ao trânsito e ao 
destino; 

IX – primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento 
possível, sem modificações. 

Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, a ser franqueado mediante 
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente e clara, e em linguagem de fácil compreensão. 

CAPÍTULO II 

DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO 

Art. 6o Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público Distrital, observadas as normas e os 
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar: 

I – a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; 

II – a proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade; 

III – a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, 
autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, o direito de obter: 

I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde pode 
ser encontrada ou obtida a informação almejada; 

II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por órgãos ou 
entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou jurídica em virtude de qualquer vínculo 
com órgãos ou entidades públicas, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; 

IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 

V – informação sobre atividades exercidas por órgãos ou entidades, inclusive as relativas à sua política, 
à sua organização e aos seus serviços; 

VI – informação pertinente a administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, 
licitações, contratos administrativos, convênios e instrumentos congêneres; 
VII – informação relativa: 

a) à implementação, ao acompanhamento e aos resultados de programas, projetos e ações dos órgãos 
e das entidades públicas, bem como às metas e aos indicadores propostos; 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de 
controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. 

§ 1o O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de 
pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade, do Estado ou do Distrito Federal. 

§ 2o quando não for autorizado acesso integral à informação parcialmente sigilosa, é assegurado o 
acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. 
§ 3o O direito de acesso aos documentos, ou às informações neles contidas, utilizados como 
fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo é assegurado com a edição do ato decisório 
respectivo. 

§ 4o A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e às entidades 
referidas no art. 1o, quando não fundamentada, sujeita o responsável a medidas disciplinares, nos 
termos do art. 36. 
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§ 5o Informado do extravio da informação solicitada, pode o interessado requerer à autoridade 
competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva 
documentação. 

§ 6o Verificada a hipótese prevista no § 5o, o responsável pela guarda da informação extraviada deve, no 
prazo de dez dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. 

Art. 8o Para a implementação desta Lei, os órgãos e as entidades do Distrito Federal devem promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação, no âmbito de suas competências, de informações 
de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

Parágrafo único. Na divulgação das informações a que se refere o caput, devem constar, no mínimo: 

I – registro das competências e da estrutura organizacional, endereços, telefones e correio eletrônico 
institucional das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

II – registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III – registro das despesas; 

IV – resultados de inspeções e auditorias, prestações de contas e tomadas de contas especiais 
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestação de contas relativas a 
exercícios anteriores; 
V – informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive aos respectivos editais e 
resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

VI – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras, com informações 
sobre sua execução, metas e indicadores, em linguagem de fácil compreensão; 

VII – respostas a perguntas mais frequentes feitas pela sociedade; 

VIII – dados e execução de programas de desenvolvimento social e habitacional; 

IX – critérios de alocação e de uso dos recursos decorrentes de fundos públicos; 

X – contratos de gestão firmados com entidades qualificadas como organizações sociais; 

XI – informações sobre controle e fiscalização de recursos públicos destinados a organizações não 
governamentais; 

XII – (V E T A D O). 

XIII – valores e critérios de transferência de recursos financeiros às unidades escolares e às diretorias 
regionais de ensino, por meio de suas respectivas unidades executoras; 

XIV – relação de reclamações contra fornecedores de produtos e de serviços; 

XV – relatórios com avaliações e dados da execução e da utilização das gratuidades concedidas pelo 
Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal às pessoas com deficiência e a seus 
acompanhantes; 

XVI – relatórios com avaliação e dados da execução do Passe Livre Estudantil. 

Art. 9o Para cumprimento do disposto no art. 8o, os órgãos e as entidades públicas devem utilizar a 
divulgação em sítios oficiais na Rede Mundial de Computadores – internet. 

§ 1o Os sítios de que trata o caput devem atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, 
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

II – possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 
proprietários, de modo a facilitar a análise das informações; 

III – possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e 
legíveis por máquina; 

IV – divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 

V – garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; 
VI – manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 
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VII – indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou 
telefônica, com o órgão ou a entidade detentora do sítio; 

VIII – adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com 
deficiência, nos termos do art. 17 da Lei federal no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 
9 de julho de 2008; 

IX – conter os seguintes instrumentos de acesso às informações arquivísticas do órgão ou da entidade: 

a) Código de Classificação de Documentos de Arquivo das atividades-meio e das atividades-fim; 

b) Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-meio e das atividades-fim; 

c) Vocabulário Controlado de termos relativos aos documentos de arquivo das atividades-meio e das 
atividades-fim. 

§ 2o A estrutura e o conjunto de informações públicas a serem disponibilizadas no sítio dos órgãos e das 
entidades devem observar o modelo padronizado definido pelos órgãos competentes do Distrito 
Federal. 

Art. 10. Os órgãos e as entidades do Poder Público devem criar serviço de informações ao cidadão, em 
local com condições apropriadas para: 

I – atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; 

II – protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; 

III – informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. 

Art. 11. Cabe aos órgãos e às entidades da administração pública realizar, dentro de suas áreas de 
competência, audiências ou consultas públicas, incentivando a participação popular. 

Art. 12. O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, no Poder Executivo, funciona nas ouvidorias de 
cada órgão. 

§ 1o Os recursos humanos, tecnológicos, logísticos e orçamentários para a implantação dos Serviços de 
Informações ao Cidadão são disponibilizados pelos respectivos órgãos e entidades. 

§ 2o Fica a Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, no Poder Executivo, responsável por orientar o 
funcionamento dos Serviços de Informações ao Cidadão, incluindo a elaboração de fluxo interno para 
recepção e tratamento dos pedidos, bem como o treinamento de servidores. 

Art. 13. O Poder Executivo disponibilizará aos cidadãos certidões referentes à administração pública, 
em seu sítio oficial, sem qualquer custo. 

CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

Seção I 

Do Pedido de Acesso 

Art. 14. Qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e às 
entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação requerida. 

§ 1o A identificação de que trata o caput é feita com a indicação do nome completo, do número de 
qualquer documento oficial e da informação de contato, sendo facultada a inclusão de endereço 
eletrônico para o recebimento das informações solicitadas. 
§ 2o No caso de o requerente ser menor de idade e não possuir documento oficial, deve ser informado o 
número do documento dos pais ou dos responsáveis. 

§ 3o Os órgãos e as entidades do Poder Público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de 
pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. 

§ 4o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de 
informações de interesse público. 
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Art. 15. O órgão ou a entidade do Poder Público deve autorizar ou conceder o acesso imediato à 
informação disponível. 

§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato à informação, na forma disposta no caput, o órgão 
ou a entidade que receber o pedido deve, em prazo não superior a vinte dias: 

I – comunicar a data, o local e o modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a 
certidão; 
II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; 

III – comunicar que não possui a informação solicitada e indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou 
a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 
interessado da remessa de seu pedido de informação. 

§ 2o O prazo referido no § 1o pode ser prorrogado por mais dez dias, mediante justificativa expressa, de 
que será cientificado o requerente. 

§ 3o Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação 
aplicável, o órgão ou a entidade pode oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a 
informação de que necessitar. 

§ 4o Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o 
requerente deve ser informado sobre a possibilidade de recurso, os prazos e as condições para sua 
interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. 

§ 5o A informação armazenada em formato digital pode ser fornecida nesse formato, caso haja 
anuência do requerente. 

§ 6o Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em 
qualquer outro meio de acesso universal, devem ser informados ao requerente o lugar e a forma pela 
qual se pode consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonera o 
órgão ou a entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar 
não dispor de meios para realizar tais procedimentos. 
Art. 16. O serviço de busca e o fornecimento da informação são gratuitos, salvo nas hipóteses de 
reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade do Poder Público consultado, situação em que 
deve ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos 
materiais utilizados. 

Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação 
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos 
termos da Lei federal no 7.115, de 29 de agosto de 1983. 

Art. 17. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa 
prejudicar sua integridade, deve ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere 
com o original. 
Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado pode solicitar que, às suas 
expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha 
em risco a conservação do documento original. 

Art. 18. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou 
cópia. 

Seção II 

Dos Recursos 

Art. 19. No caso de indeferimento de acesso às informações ou às razões da negativa do acesso, pode o 
interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de dez dias, a contar da sua ciência. 

Parágrafo único. O recurso deve ser dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a 
decisão impugnada, que deve se manifestar no prazo de cinco dias. 

Art. 20. Negado o acesso à informação, o requerente pode recorrer à Secretaria de Estado de 
Transparência e Controle, que deve deliberar, no prazo de cinco dias, se: 

I – o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado; 
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II – a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não 
indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de 
acesso ou desclassificação; 

III – os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido 
observados; 

IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei. 

§ 1o O recurso previsto neste artigo somente pode ser dirigido à Secretaria de Estado de Transparência 
e Controle depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente 
superior àquela que exarou a decisão impugnada. 

§ 2o (V E T A D O). 
Art. 21. Negado o pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão ou entidade, pode o 
requerente recorrer ao Secretário de Estado da área. 

Parágrafo único. O recurso previsto neste artigo somente pode ser dirigido à autoridade mencionada 
depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à 
autoridade que exarou a decisão impugnada. 

Art. 22. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas nos recursos previstos nesta 
seção e de revisão de classificação de documentos sigilosos são objeto de regulamentação própria pela 
Câmara Legislativa do Distrito Federal e pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em seus 
respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o 
andamento de seu pedido. 

CAPÍTULO IV 

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 23. Não pode ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de 
direitos fundamentais. 

Parágrafo único. As informações ou os documentos que versem sobre condutas que impliquem 
violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não 
podem ser objeto de restrição de acesso. 

Art. 24. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, 
nem as hipóteses de segredo empresarial decorrentes da exploração direta de atividade econômica 
pelo Distrito Federal ou por pessoa física ou jurídica que tenha qualquer vínculo com o Poder Público. 

Seção II 

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e dos Prazos de Sigilo 

Art. 25. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis 
de classificação, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 

I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 

II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as 
informações que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos 
internacionais; 
III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 

IV – oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; 

V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; 

VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e de desenvolvimento científico ou tecnológico, 
assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; 

VII – pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades distritais, nacionais ou 
estrangeiras e de seus familiares; 
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VIII – comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em 
andamento, relacionadas com a prevenção ou a repressão de infrações. 
Art. 26. A informação em poder dos órgãos e das entidades sujeitos a esta Lei, observado o seu teor e 
em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Distrito Federal, pode ser 
classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. 
§ 1o Os prazos máximos de restrição de acesso à informação vigoram a partir da data de sua produção e 
são os seguintes: 
I – ultrassecreta: vinte e cinco anos; 
II – secreta: quinze anos; 
III – reservada: cinco anos. 
§ 2o As informações que possam colocar em risco a segurança do Presidente e do Vice-Presidente da 
República, do Governador e do Vice-Governador, dos respectivos cônjuges ou descendentes são 
classificadas como reservadas e ficam sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último 
mandato, em caso de reeleição. 
§ 3o Alternativamente aos prazos previstos no § 1o, pode ser estabelecida como termo final de restrição 
de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo 
máximo de classificação. 
§ 4o Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a 
informação torna-se de acesso público. 
§ 5o Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deve ser observado o interesse 
público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados: 
I – a gravidade do risco ou do dano à segurança da sociedade, do Estado e do Distrito Federal; 
II – o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. 

Seção III 
Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas 

Art. 27. É dever do Distrito Federal controlar o acesso a informações sigilosas produzidas por seus 
órgãos e por suas entidades, assegurando a sua proteção. 
§ 1o O acesso e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficam restritos a pessoas que 
tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, 
sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. 
§ 2o O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de 
resguardar o sigilo. 
§ 3o Cabe ao regulamento dispor sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento 
de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e 
divulgação não autorizados. 
Art. 28. As autoridades públicas devem adotar as providências necessárias para que o pessoal a elas 
subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e os procedimentos de 
segurança para o tratamento de informações sigilosas. 
Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica que, em razão de qualquer vínculo com o Poder Público, 
executar atividades de tratamento de informações sigilosas deve adotar as providências necessárias 
para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e os procedimentos de 
segurança das informações resultantes da aplicação desta Lei. 

Seção IV 
Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação 

Art. 29. A classificação do sigilo de informações, no Poder Executivo, é de competência: 
I – no grau ultrassecreto: 
a) do Governador; 
b) do Vice-Governador; 
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c) de Secretário de Estado ou autoridade equivalente; 

II – no grau de secreto: 

a) das autoridades referidas no inciso I; 

b) dos titulares de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista; 

III – no grau de reservado: 

a) das autoridades referidas nos incisos I e II; 

b) das autoridades que exerçam funções de subsecretário ou de hierarquia equivalente. 

Parágrafo único. A competência prevista nos incisos I e II pode ser delegada pela autoridade 
responsável a agente público, vedada a subdelegação. 

Art. 30. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deve ser formalizada em decisão que 
contenha, no mínimo, os seguintes elementos: 

I – assunto sobre o qual versa a informação; 

II – fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 25; 

III – indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo 
final, conforme limites previstos no art. 26; 

IV – identificação da autoridade que a classificou. 

Parágrafo único. A decisão referida no caput deve ser mantida no mesmo grau de sigilo da informação 
classificada. 

Art. 31. (V E T A D O). 

Art. 32. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade deve publicar, anualmente, em seu sítio oficial 
na Rede Mundial de Computadores, os seguintes dados e informações administrativas, nos termos do 
regulamento: 

I – rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos doze meses; 

II – rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura; 

III – relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e 
indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. 

§ 1o Os órgãos e as entidades devem manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta 
pública em suas sedes. 

§ 2o Os órgãos e as entidades devem manter extrato com a lista de informações classificadas, 
acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. 

Seção V 

Das Informações Pessoais 

Art. 33. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à 
intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e às garantias 
individuais. 

§ 1o Às informações pessoais de que trata este artigo, aplica-se o seguinte: 

I – seu acesso é restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo de cem anos a 
contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se 
refiram; 

II – pode ser autorizada a sua divulgação ou o acesso por terceiros em prazo inferior ao do inciso I, 
mediante previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se refiram. 

§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo responderá por seu uso indevido. 

§ 3o O consentimento referido no § 1o, II, não é exigido quando as informações forem necessárias: 

I – à prevenção e ao diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, 

e para utilização de tratamento médico; 
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II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos 
em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referem; 

III – ao cumprimento de ordem judicial; 

IV – à defesa de direitos humanos; 

V – à proteção do interesse público e geral preponderante. 

§ 4o A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, à honra e à imagem de pessoa não pode 
ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das 
informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de 
maior relevância. 

§ 5o Cabe ao regulamento dispor sobre os procedimentos para o tratamento de informação pessoal. 

Art. 34. É proibida a utilização de aparelhos que permitam realizar escutas telefônicas, salvo em casos 
autorizados pela justiça. 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 35. 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; 

III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; 

IV – divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou à 
informação pessoal; 

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; 
VI – ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a 
outrem, ou em prejuízo de terceiros; 

VII – destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos 
humanos por parte de agentes do Estado. 

Parágrafo único. (V E T A D O). 

Art. 36. A pessoa física ou a entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de 
qualquer natureza com o Poder Público e deixar de observar o disposto nesta 

Lei estará sujeita às seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 
III – rescisão do vínculo com o Poder Público; 

IV – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
administração pública por prazo não superior a dois anos; 

V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

§ 1o As sanções previstas nos incisos I, III e IV podem ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de dez dias. 

§ 2o A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o 
ressarcimento ao órgão ou à entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso IV. 
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§ 3o A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do 
órgão ou da entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
dez dias da abertura de vista. 

Art. 37. (V E T A D O). 

CAPÍTULO VI 

DA FISCALIZAÇÃO LEGISLATIVA 

Art. 38. Os Requerimentos de Informação aprovados pelo Poder Legislativo devem ser respondidos 
pelas autoridades distritais responsáveis, no prazo máximo de trinta dias, sob pena de crime de 
responsabilidade, da seguinte forma: 

I – as páginas dos documentos encaminhados devem ser numeradas; 
II – os documentos encaminhados devem estar legíveis; 

III – as respostas devem conter informações precisas e, quando necessário, serem respaldadas com 
relatórios, tabelas, quadros informativos e demais documentos afetos aos questionamentos. 

Art. 39. As Indicações aprovadas pelo Poder Legislativo devem ser respondidas pelas autoridades 
distritais responsáveis no prazo máximo de trinta dias. 

Art. 40. As auditorias instauradas pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito 
Federal devem ser encaminhadas à Câmara Legislativa do Distrito Federal, trimestralmente, contendo 
os seguintes dados: 

I – nome do servidor, da empresa ou do terceiro auditado; 

II – extrato do processo, contendo o objeto da auditoria; 
III – fase da tramitação. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 41. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais 
atende às normas e às recomendações constantes desses instrumentos. 

Art. 42. É instituído, na Casa Militar, o Núcleo de Segurança e Credenciamento – NSC, que tem por 
objetivos: 

I – promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, 
empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; 

II – garantir a segurança de informações sigilosas. 
Parágrafo único. Cabe ao regulamento dispor sobre a composição, a organização e o funcionamento do 
NSC. 

Art. 43. Aplica-se, no que couber, a Lei federal no 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à 
informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou de 
entidades ou de caráter público. 

Art. 44. Os órgãos e as entidades públicas devem proceder à reavaliação das informações classificadas 
como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de dois anos, contado do termo inicial de vigência 
desta Lei. 

§ 1o A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deve observar os 
prazos e as condições previstos nesta Lei. 
§ 2o Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, deve ser mantida a 
classificação da informação nos termos da legislação precedente. 

§ 3o As informações classificadas como secretas ou ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no 
caput são consideradas de acesso público. 

Art. 45. No prazo de sessenta dias a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou 
entidade do Poder Público deve designar autoridade que lhe seja diretamente subordinada para 
exercer as seguintes atribuições: 
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I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e 
adequada aos objetivos desta Lei; 

II – monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu 
cumprimento; 

III – recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e dos 
procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; 
IV – orientar as respectivas unidades subordinadas aos órgãos ou às entidades no que se refere ao 
cumprimento do disposto nesta Lei e em seus regulamentos. 

Parágrafo único. Os órgãos do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF, de acordo com a sua 
estrutura orgânica e as suas competências, devem disponibilizar todas as informações arquivísticas e o 
suporte técnico necessários ao efetivo cumprimento desta Lei. 

Art. 46. Fica a Secretaria de Transparência e Controle do Distrito Federal responsável, no Poder 
Executivo: 

I – pela promoção de fomento à cultura da transparência na administração pública e à conscientização 
do direito fundamental de acesso à informação; 

II – pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas 
à transparência na administração pública; 

III – pela padronização dos procedimentos necessários à aplicação desta Lei; 

IV – pelo monitoramento da aplicação desta Lei no Poder Executivo, concentrando e consolidando 

a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 32; 

V – pelo encaminhamento à Câmara Legislativa do Distrito Federal de relatório anual com informações 
atinentes à implementação desta Lei. 

Art. 47. A Lei no 2.545, de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre a proteção dos documentos de arquivos 
públicos, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 1o ................................. 
§ 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. 

Art. 2o O Distrito Federal realizará a gestão de documentos de arquivo de seus órgãos e de suas 
entidades visando: 

........................................... 

IV – à garantia de acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, resguardados os 
aspectos do sigilo legal; 

Art. 48. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de cento e vinte dias a contar 
da data de sua publicação. 

Art. 49. Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação. 

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário, em especial: 

I – a Lei no 3.276, de 31 de dezembro de 2003; 

II – o art. 1o da Lei no 3.548, de 11 de janeiro de 2005; 

III – o art. 1o da Lei no 3.580, de 12 de abril de 2005; 

IV – o art. 4o da Lei no 3.959, de 30 de janeiro de 2007; 

V – o art. 4o, XIX, da Lei no 4.020, de 25 de setembro de 2007; 

VI – o art. 6o, § 2o, da Lei no 4.081, de 4 de janeiro de 2008; 

VII – o art. 8o, VI, da Lei no 4.220, de 9 de outubro de 2008; 
VIII – o art. 11 da Lei no 4.462, de 13 de janeiro de 2010; 
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IX – o art. 11 da Lei no 4.582, de 7 de julho de 2011; 

X – o art. 8o, parágrafo único, da Lei no 4.751, de 7 de fevereiro de 2012. 

Brasília, 12 de dezembro de 2012. 

125o da República e 53o de Brasília 

AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado na imprensa oficial. 

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 07 de maio de 2014, considerando a necessidade de estabelecer entre órgãos do Governo do 
Distrito Federal procedimentos uniformes das atividades relativas à gestão de documentos, RESOLVE:  

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 06 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 
Este texto não substitui o original publicado no DODF de 30/5/2014, p. 37. 


