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PORTARIA Nº 83, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020

SECRETARIA EXECUTIVA

O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT,no uso de suas atribuições,
tendo em vista a delegação de competência prevista no inciso III, art. 8º, da Resolução nº
5.818/2018 e fundamentado no processo nº 50500.157115/2004-01, resolve:
Art. 1º Homologar a renovação da Licença Complementar nº 014/2004-ANTT da
empresa Transporte Tres Fronteras S.A. para prestação do serviço regular de transporte
rodoviário internacional de passageiros entre a República Argentina e a República
Federativa do Brasil, referente à linha Puerto Iguazú (AR) - Foz do Iguaçu (BR) - Vila Portes,
com tráfego pelo ponto fronteiriço Ponte Internacional Tancredo Neves.
Parágrafo único. O prazo de vigência da referida licença é de 1º de janeiro de
2020 a 30 de junho de 2020, com base na Resolução nº 838/2019, expedida pelo
Ministério de Transporte da República Argentina, no Acordo sobre Transporte Internacional
Terrestre - ATIT, na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, no Decreto nº 4.130, de 13 de
fevereiro de 2002 e nos Acordos Bilaterais Brasil/Argentina.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 215, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
Subdelega competência ao Subsecretário de
Administração da Secretaria-Executiva para os fins
que específica.
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADJUNTO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, no uso da competência subdelegada pelo inciso V do art. 1º da Portaria nº 77,
de 17 de janeiro de 2020, da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, e tendo em vista o disposto nos arts. 12 e 14 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no Decreto nº
83.937, de 6 de setembro de 1979 e no Decreto nº 9.794, de 14 de maio de 2019,
resolve:
Art. 1º Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Administração desta
Secretaria-Executiva para dar posse aos titulares de cargos efetivos, bem como aos
ocupantes de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, e
das Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE, nível 4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PAULO DE SOUZA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

WASHINGTON LEONARDO GUANAES BONINI

ARQUIVO NACIONAL
PORTARIA Nº 47, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020

ATO Nº 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre o Código de Classificação e Tabela de
Temporalidade e Destinação de Documentos
relativos às atividades-meio do Poder Executivo
Federal.

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SR/DNIT/ES, no
uso das atribuições que lhe conferem subdelegadas pelo Diretor-Geral do DNIT
conforme Portaria n.º 224, de 15 de janeiro de 2020, com amparo nos preceitos
estabelecidos no Artigo 26, caput da Lei 8.666/93, resolve:
RATIFICAR a DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente à
CONTRATAÇÃO de serviços para prestação de fornecimento de energia elétrica, no
valor de R$248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais), junto a concessionária
EDP Espírito Santo Distribuidora de energia S.A, CNPJ: 28.152.650/0014-96, realizada
pelo Coordenador de Administração e Finanças, GERALDO TADEU DO E. S AZEVEDO.

A DIRETORA-GERAL DO ARQUIVO NACIONAL, com fundamento nos incisos II e
III do art.4º do Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003; no Decreto nº 10.148 de
2 de dezembro de 2019; no artigo 22 da Portaria nº 2.433, de 24 de outubro de 2011; e
nas informações constantes do processo SEI nº 08227.000222/2020-31, resolve:
Art. 1º Aprovar o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e
Destinação de Documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal a ser
adotado nos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Gestão de Documentos e
Arquivos da Administração Pública Federal - Siga.
§ 1º A subclasse 080 - Pessoal Militar, passa a integrar o Código de Classificação
e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às atividades-meio do
Poder Executivo Federal, para uso no âmbito do Ministério da Defesa, nos Comandos
Militares e nas organizações que os integram.
§ 2º O Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de
Documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal aprovado será
publicado no sítio eletrônico do Siga: www.siga.arquivonacional.gov.br.
Art. 2º Os órgãos setoriais e seccionais do Siga deverão coordenar a aplicação
do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos
relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal, no seu âmbito de atuação.
Parágrafo único. Compete aos órgãos e entidades integrantes do Siga, por meio
de suas respectivas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos de que trata o
art. 9º do Decreto nº 10.148, de 2 de dezembro de 2019:
I - orientar as unidades administrativas do seu órgão ou entidade na aplicação
do Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das
atividades-meio do Poder Executivo Federal;
II - analisar, avaliar e selecionar o conjunto de documentos produzidos e
acumulados em decorrência das atividades do seu respectivo órgão ou entidade, de acordo
com código de classificação, mantendo-os pelos prazos de guarda e a destinação final
definidos na tabela de temporalidade e destinação de documentos.
Art. 3º A eliminação de documentos produzidos e recebidos por órgãos e
entidades da administração pública federal será realizada de acordo com o estabelecido no
art. 10 do Decreto nº 10.148, de 2019, com a Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2014
e suas alterações, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), que dispõe sobre os
procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades
integrantes do Poder Público, bem como orientações expedidas no âmbito do Siga.
Art. 4º Os órgãos setoriais do Siga deverão monitorar a elaboração de Código
de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às
atividades-fim dos órgãos e entidades no seu âmbito de atuação e de seus seccionais.
Parágrafo único. Compete à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
elaborar os Códigos de Classificação e Tabelas de Temporalidade e Destinação de
Documentos relativos às atividades-fim de seu respectivo órgão ou entidade e submetê-lo
à aprovação do Arquivo Nacional.
Art. 5º O Arquivo Nacional, com o apoio da Comissão de Coordenação do Siga,
realizará, sempre que necessário, a atualização do Código de Classificação e Tabela de
Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às atividades-meio do Poder
Executivo Federal.
Art. 6 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROMEU SCHEIBE NETO

Ministério da Justiça e Segurança Pública
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 89, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre o emprego da Força Nacional de
Segurança Pública - FNSP, em apoio ao Governo
do Estado do Ceará.
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, o Decreto nº
9.662, de 1º de janeiro de 2019, a Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, o Decreto
nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, e a Portaria nº 3.383, de 24 de outubro de
2013, do Ministério da Justiça, e tendo em vista o contido no Processo nº
08001.000621/2020-47, resolve:
Art. 1º Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas
ações de policiamento ostensivo e, se necessário, repressivo, no Estado do Ceará, a fim
de proteger a população cearense, em razão de movimento paredista por parte das
polícias estaduais do Ceará, em caráter episódico e planejado, por 30 (trinta) dias, a
contar de 20 de fevereiro até 19 de março de 2020.
Art. 2º A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá
dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública.
Art. 3º O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento
definido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SERGIO MORO

NEIDE ALVES DIAS DE SORDI

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS
RESOLUÇÃO Nº 44, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020
Dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º e respectivos anexos 1, 2 e 3 da Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2014.
A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, no uso de suas atribuições previstas no item IX do art. 23 de seu Regimento Interno, aprovado pela
Portaria nº 2.588, do Ministério da Justiça, de 24 de novembro de 2011, em conformidade com deliberação do Plenário em sua 95ª Reunião Plenária, realizada no dia 06 de
dezembro de 2019, resolve:
Art. 1º A Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º A eliminação de documentos digitais e não digitais no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação
e seleção conduzido pelas respectivas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos - CPAD e será efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nesta
Resolução." (NR)
"Art. 2º A autorização para a eliminação de documentos digitais e não digitais de que trata o art. 9º da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dar-se-á mediante
aprovação do código de classificação de documentos e tabela de temporalidade e destinação de documentos elaborados pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
- CPAD de cada órgão ou entidade e aprovados pela instituição arquivística pública, em sua esfera de competência.
§1º A eliminação de documentos fica condicionada à análise, avaliação e seleção pela CPAD dos arquivos produzidos e acumulados pelo órgão ou entidade no seu âmbito
de atuação, tendo em vista a identificação daqueles destituídos de valor, de acordo com a tabela de temporalidade e destinação de documentos e à aprovação do titular do órgão
ou entidade produtor ou acumulador do arquivo.
§2º A eliminação de documentos que não constarem da tabela de temporalidade e destinação de documentos, será realizada mediante autorização excepcional da
instituição arquivística pública, em sua esfera de competência." (NR)
"Art. 2º-A. O registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio da elaboração de Listagem de Eliminação de Documentos [Anexo 1] pela
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD a ser submetida para aprovação do titular do órgão ou entidade produtor ou acumulador do arquivo." (NR)
"Art. 3º Após obter a aprovação de que trata o art. 2º-A, os órgãos e entidades deverão elaborar e publicar o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos [Anexo
2], em periódico oficial, sendo que na ausência destes, os municípios poderão publicá-los em outro veículo de divulgação local, para dar publicidade ao fato de que serão eliminados
os documentos relacionados na Listagem de Eliminação de Documentos." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
NEIDE ALVES DIAS DE SORDI
ANEXO 1
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
.

ÓRGÃO/ENTIDADE:
(indicar
o
nome
do
órgão/entidade,
acompanhado
das
siglas
respectivas)
UNIDADE/SETOR: (indicar o nome da unidade/setor que eliminará os documentos relacionados na listagem, acompanhado das siglas
respectivas)
No caso de eliminação de documentos de órgãos/entidades extintos, indicar o nome do produtor(a)/acumulador(a) dos
documentos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020022000074

74

ÓRGÃO/SETOR:
(indicar
as
siglas)
Listagem nº: (indicar nº / ano da listagem)
Folha nº: (indicar nº da folha / nº total de
folhas)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

