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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 7/2020/CIDARQ/UFG

Processo nº 23070.032847/2020-87

Goiânia, 11 de agosto de 2020.

 
 

Servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores da UFG que utilizam o SEI para desempenho
de atividades administrativas;

  

Assunto: Orientações Técnicas sobre digitalização de Documentos 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.032847/2020-87.

Senhoras e Senhores,

O Decreto  nº 10278, de 18 de março de 2020 regulamenta disposi�vos legais “para
estabelecer a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de
que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais”.

Dentre outras diretrizes, dispõe que:
"Art. 7º  A digitalização de documentos por pessoas jurídicas de direito público interno será
precedida da avaliação dos conjuntos documentais, conforme estabelecido em tabelas de
temporalidade e des�nação de documentos, de modo a iden�ficar previamente os que devem ser
encaminhados para descarte".

A digitalização de documentos públicos demanda tempo e recursos financeiros para a
realização das a�vidades. Demanda também mais recursos de TI (storage - unidades de armazenamento)
para registro e guarda dos componentes digitais e não isenta a ins�tuição produtora da necessidade de
conservar os originais em suportes �sicos pelos prazos regulamentados em tabela de temporalidade.
Adicionalmente, alguns documentos �sicos devem ser conservados permanentemente. Portanto, a
digitalização deve ser planejada para não gerar replicação de trabalho e consumo desnecessário de
recursos. Deve-se ainda ser executada com cuidado e bastante atenção para não descartar o que não
deve ser eliminado.

O decreto regulamenta alguns aspectos das seguintes Leis:

Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991;

Lei 12.682, de 09 de julho de 2012.

Seguimos também a publicação da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do
Conselho Nacional de Arquivos:  Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivís�cos
Permanentes.

Os documentos arquivís�cos produzidos ou recebidos pela UFG,  em suporte �sico ou
digital, devem ser conservados em conformidade com os seguintes instrumentos:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10278.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8159.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12682.htm
http://conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/Recomendacoes_digitalizacao_completa.pdf
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Código de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos
relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal;

Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às
Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior IFES.

Para que os documentos arquivís�cos �sicos ou digitais produzidos pela UFG possam ser
descartados, é necessário que seja seguido o disposto na Resolução Nº 40, de 09 de dezembro de 2014,
do Conselho Nacional de Arquivos.

Reforçamos que o descarte inadequado de documentos públicos pode gerar
responsabilização dos envolvidos, de acordo com a legislação vigente.

Assim, orientamos que só devem ser digitalizados documentos imprescindíveis para o
desenvolvimento das a�vidades executadas remotamente no momento, devendo os originais em suporte
�sico, independente do processo de digitalização e inserção em outros sistemas, serem conservados pela
unidade que os produziu ou recebeu, em conformidade com os prazos e des�nações regulamentados em
Tabela de Temporalidade des�nada às IFES.

Feitos os devidos esclarecimentos comunicamos que incluímos no processo
23070.019035/2018-21 despacho (1480739) registrando a alteração do Ar�go 4º da Orientação
Norma�va Cidarq 01 para possibilitar o andamento de processos �sicos no período de trabalho remoto
adotado para o enfrentamento da Covid 19.

Informamos que em momento oportuno publicaremos a revisão da Orientação Norma�va
Cidarq n. 01/2018 com a forma defini�va de redação em que conste a adequação ao Decreto
10.278/2020.

 

 

Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Eduardo de Oliveira Neto, Diretor, em 11/08/2020,
às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1481796 e
o código CRC 0CB1DCDA.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.032847/2020-87 SEI nº 1481796

http://siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/Portaria_47_CCD_TTD_poder_executivo_federal_2020_instrumento.pdf
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/portaria_n0922011_tabela_de_temporalidade_e_destinao.pdf
http://conarq.gov.br/resolucoes-do-conarq/790-resolucao-n-40-de-9-de-dezembro-de-2014-alterada.html
https://www.sei.ufg.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1598748&id_orgao_publicacao=0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

