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Órgão: Ministério da Defesa/Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas

PORTARIA Nº 4.043/EMCFA-MD, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS, no uso da atribuição que lhe

confere o inciso I, do art. 58, do Anexo I do Decreto nº 9.570, de 20 de novembro de 2018, considerando o

Processo nº 64535.027761/2019-71, resolve:

Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho (GT), no âmbito do Estado-Maior Conjunto das Forças

Armadas (EMCFA), com a participação de representantes das Forças Armadas, a fim de elaborar, de

maneira colaborativa, o Projeto do Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos das

Forças Armadas (SIGAD-FA), tomando como referência o "Estudo Técnico Preliminar" confeccionado pelo

GT constituído pela Portaria nº 3.930/EMCFA-MD, de 23 de setembro de 2019.

Art. 2º A elaboração do Projeto SIGAD-FA deverá buscar atender prioritariamente aos seguintes

objetivos:

I - aprimorar a governança e gestão arquivística de documentos no âmbito das Forças Armadas,

de forma informatizada, permitindo a integração entre elas e também com outros sistemas do Governo

Federal;

II - atender aos requisitos definidos pelas normativas do Conselho Nacional de Arquivos

(CONARQ); e

III - identificar processos comuns às Forças Armadas, no tocante a governança e gestão

arquivística de documentos.

Art. 3º O GT terá a seguinte constituição:

I - do Ministério da Defesa:

a) 2 (dois) Oficiais Superiores do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), sendo um

titular e um suplente.

II - do Comando da Marinha:

a) 1(um) Oficial General; e

b) 2 (dois) Oficiais Superiores, sendo um titular e um suplente.

III - do Comando do Exército:

a) 1 (um) Oficial General (Coordenador do Projeto);

b) 2 (dois) Oficiais Superiores, para exercer a função de supervisão da equipe, sendo um titular e

um suplente; e

c) 4 (quatro) Oficiais, sendo 2(dois) titulares e 2(dois) suplentes.

IV - do Comando da Aeronáutica:

a) 1 (um) Oficial General; e

b) 2 (dois) Oficiais Superiores, sendo um titular e um suplente.

Parágrafo único. Os integrantes da equipe de elaboração do Projeto serão indicados por seus

respectivos órgãos no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data de publicação desta Portaria, e

deverão possuir conhecimentos específicos nas áreas de arquivística e tecnologia da informação.

Art. 4º A elaboração do Projeto do SIGAD-FA será coordenada pelo Exército Brasileiro, por

intermédio do Chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS).

Art. 5º Cabe ao Coordenador do Projeto do SIGAD-FA:

I - estabelecer a metodologia de trabalho;



II - fixar o cronograma das atividades; e

III - convidar elementos especialmente qualificados para participar dos trabalhos de que trata

esta Portaria.

Art. 6º Os dados relativos às reuniões ordinárias do GT serão informados com oportunidade pelo

Supervisor do GT.

§ 1º Os integrantes do GT de fora da guarnição de Brasília-DF participarão das reuniões por

videoconferência.

§ 2º Por iniciativa de qualquer dos integrantes do GT, poderão ser convocadas reuniões

extraordinárias.

§ 3º Cada uma das Forças proverá o apoio administrativo necessário à participação de seus

representantes do GT.

Art. 7º O Projeto de que trata o art. 1º desta Portaria deverá abordar, dentre outros aspectos, as

informações que se seguem:

I - definição de um modelo de governança e gestão arquivística de documentos para as Forças

Armadas;

II - definição de ações a serem desenvolvidas e de metas a serem atingidas;

III - detalhamento das etapas do projeto;

IV - previsão de pessoal necessário para as diversas fases de sua execução e os prazos para

análise de soluções de mercado, elaboração dos termos de referência, contratação, recebimento e

implantação das soluções; e

V - estabelecimento dos papéis e responsabilidades.

Art. 8º A equipe de elaboração do Projeto terá o prazo de 4 (quatro) meses, contado da data de

publicação desta Portaria, para concluir e apresentar o trabalho.

Art. 9º Após concluídos os trabalhos de elaboração do Projeto SIGAD-FA, deverá ser realizada

uma apresentação para o Comitê de Chefes de Estado-Maior; e será constituída uma equipe responsável

por sua execução.

Art. 10º A participação no GT não ensejará qualquer remuneração para os integrantes e os

trabalhos nele desenvolvidos serão considerados prestação de relevante serviço público.

Art. 11º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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