
 

Contribuições do Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (FEPARQ) à 
Proposta de Decreto – Política de Gestão de documentos e Arquivos da 

Administração Pública Federal 

Em atendimento à Consulta Pública sobre a proposta de Decreto que estabelecerá a 
“Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal – 
PGDeArq”, o Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia vem apresentar a 
V.Sa. comentários e sugestões ao texto disponibilizado na referida consulta.  

1) Considerando a abrangência e a relevância da “Política de Gestão de 
Documentos e Arquivos” entende-se que a comunicação de seu conteúdo 
deverá ser clara, objetiva e acessível ao público a que se destina, contemplando 
a criação de mecanismos de divulgação extensiva. Desta forma, sugere-se que 
após aprovada a versão final do decreto, seja formulado um documento de 
ampla divulgação em meio digital com inserções de outras informações, tais 
como indicação do gestor e da equipe que formulou a política, glossário e 
referências legais e normativas que orientam ou coadunam a política, de modo 
a ampliar a compreensão do público-alvo em relação às diretrizes e 
procedimentos a serem implantados. 
 

2) Em que pese a importância da elaboração e implementação da “Política de 
Gestão de Documentos e Arquivos”, é relevante salientar a necessidade de 
referenciar a observância das Resoluções do CONARQ, no que se refere à 
regulamentação de questões técnicas de diversas naturezas, dentre elas a 
terceirização de serviços de arquivo, referida na Resolução 06, de 15 de maio de 
1997. A observância da referida resolução tem como objetivo garantir a 
execução segura e eficiente dos planos de gestão, e a melhor aplicação dos 
recursos financeiros públicos nesta atividade.  
 

3) Ao mesmo tempo, por se tratar de uma política que atinge a gestão de arquivos 
em diversos aspectos, sugere-se generalizar a nomenclatura, alterando o título 
de “Política de Gestão de Documentos e Arquivos” para “Política de Gestão de 
Arquivos”, uma vez que a gestão de documentos é um dos itens abarcados pela 
referida política. 
 

4) Considerando a abrangência da Política e as muitas atividades necessárias para 
efetiva implantação dos “Planos de Gestão de Documentos e Arquivos” pelos 
órgãos, entende-se que o prazo de 02 (dois) anos de validade, indicado no 
documento informativo anexo à consulta, é inferior ao mínimo necessário para 
a implementação e avaliação de planos de natureza estratégica pelos órgãos. 
Sendo assim, sugerimos no corpo do texto da proposta de Decreto, o prazo de 
05 (cinco) anos de validade dos planos, ao fim dos quais os planos deverão ser 
revistos e atualizados.  



 
5) Também é sugerido o prazo de 05 (cinco) anos para revisão da política e 

incorporação de novas questões que se coloquem durante o período de 
aplicação.  
 

6) Diante das ambições da Política, das necessidades envolvidas na implantação dos 
Planos de Gestão e da realidade administrativa relativa à inexistência de recursos 
humanos em número suficiente para levar a cabo a implantação dos Planos de 
Gestão de Documentos e Arquivos nos muitos órgãos da administração pública 
federal, sugere-se que o texto do Decreto enfatize a responsabilidade dos órgãos 
e entidades integrantes do SIGA em prover a necessária capacitação técnica aos 
servidores públicos ligados às atividades de gestão de documentos e arquivos 
em todos os níveis de atuação. Para esta finalidade, sugerimos a inclusão deste 
item ao texto legal, conforme indicado no corpo da proposta de Decreto. 
 

7) Considera-se também relevante apresentar em capítulo específico a definição de 
atores, responsabilidades e competências sobre as diversas fases e ações 
definidas no texto do Decreto. Com essa finalidade, sugerimos a alteração de 
alguns artigos, com a inclusão de Capítulo específico para contemplar este item, 
denominado “Das Responsabilidades”, conforme indicado no formulário de 
envio de contribuições. Ainda assim, trata-se de uma sugestão, sendo necessário 
aperfeiçoar e completar o conteúdo do capítulo.  
 

8) Por fim, a título de contribuição para as discussões, seguem referências de 
políticas de arquivo de alcance distintos, sendo uma elaborada em âmbito 
internacional e outra em âmbito local, que podem contribuir como exemplos de 
forma e conteúdo para a proposta da política em pauta. 
 
a)http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/recursos-
profesionales/documentos-electronicos.html 
b)https://www.arquivocentral.unb.br/images/documentos/Poltica_Arquivstica.
pdf 
 
OBSERVAÇÃO: As sugestões de alteração de texto apresentadas neste 
documento foram inseridas no formulário de envio de contribuições à consulta 
pública. ao lado de outras sugestões pontuais.  


