
dos fatos constantes dos processos 04011.00000770/2019-93 e 04011.00002130/2020-51
e também, proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a
ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com as apurações.
Art. 2º Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar já designada por
meio da Portaria nº 66, de 30 de junho de 2021, alterada pelas Portaria nº 67, de 1º de
julho de 2021 e Portaria nº 70, de 07 de julho de 2021, para dar prosseguimento à
averiguação das ocorrências constantes nos processos supracitado, relatando os fatos
identificados.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos, conforme disposto
no art. 217, § 1º, da Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VANDERCY ANTONIA DE CAMARGOS

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

PORTARIA Nº 59, DE 25 DE AGOSTO DE 2021
Institui a Política de Gestão Arquivística da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI-DF.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que
lhe confere o parágrafo único, inciso I, III e V, do art. 105, e em observância ao art. 252,
da Lei Orgânica do Distrito Federal, e, ainda, às disposições contidas na Lei Federal nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991, Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000, no Decreto nº 24.204,
de 10 de novembro de 2003, no Decreto nº 24.205, de 10 de novembro de 2003, na
Portaria Conjunta SC e SGA nº 02, de 22 de outubro de 2004, na Portaria Conjunta
SEC/SGA nº 18, de 23 de maio de 2006, na Portaria Conjunta CACI/ArPDF nº 30, de 17
de dezembro de 2018, na Instrução Normativa nº 2, de 28 de maio de 2014, no Decreto nº
36.756, de 16 de Setembro de 2015, e na Portaria nº 459, de 25 de novembro de 2016,
resolve:
Art. 1º Fica aprovada, na forma do Anexo Único, a Política de Gestão Arquivística da
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal - SEAGRI-DF.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

CANDIDO TELES DE ARAÚJO
 

ANEXO ÚNICO
Art. 1º A Política de Gestão Arquivística da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI-DF tem como
objetivos:
I – possibilitar a recuperação da informação e o acesso ao patrimônio arquivístico, de
acordo com as necessidades da SEAGRI-DF e da comunidade;
II – assegurar a proteção e a preservação da documentação arquivística da SEAGRI-DF
como elemento de apoio à administração, à história e à cultura;
III – harmonizar as atividades nas diversas fases do ciclo vital dos documentos - corrente,
intermediária e permanente - atendendo às peculiaridades das unidades orgânicas
geradoras da documentação; e,
IV – apoiar e estimular a gestão documental na SEAGRI-DF, favorecendo a eficiência
administrativa e garantindo a preservação do patrimônio arquivístico da instituição.
Parágrafo único. Os documentos e processos produzidos ou arquivados em meio digital
que possuem caráter arquivístico, assim como aqueles produzidos e arquivados no Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, estão contemplados nesta Portaria e também serão
objetos da gestão de documentos.
Art. 2º Para efeitos de aplicação da Política de Gestão Arquivística, entende-se por:
I - acesso: possibilidade de consulta a documentos e informações;
II - arquivo: conjunto de documentos produzidos e acumulados pela Administração
Pública no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte;
III - arquivo corrente: conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor
primário, é objeto de consultas frequentes pela unidade orgânica que o produziu, a quem
compete a sua administração;
IV - arquivo intermediário: conjunto de documentos originários de arquivos correntes com
uso pouco frequente, que aguarda destinação;
V - arquivo permanente: conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em
função de seu valor histórico, probatório e informativo;
VI - autenticidade: qualidade de um documento ser exatamente aquele que foi produzido,
não tendo sofrido alteração, corrompimento ou adulteração;
VII - avaliação: processo de análise de documentos de arquivo que estabelece os prazos de
guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos;
VIII - ciclo vital dos documentos: sucessivas fases por que passam os documentos de um
arquivo, da sua produção à guarda permanente ou eliminação;
IX - classificação: organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com
um código de classificação. Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção
da categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos;
X - código de classificação: código derivado de um plano de classificação;
XI - custódia: responsabilidade jurídica de guarda e proteção de arquivos
independentemente da unidade geradora;

XII - destinação: decisão, com base na avaliação, quanto ao encaminhamento de
documentos para guarda permanente ou eliminação;
XIII - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou
formato;
XIV - documento digital: documento codificado em dígitos binários, acessível por meio
de sistema computacional;
XV - documento eletrônico: gênero documental integrado por documentos em meio
eletrônico ou somente acessíveis por equipamentos eletrônicos;
XVI - gestão de documentos: conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos, em fase corrente e
intermediária, visando à sua eliminação ou o seu recolhimento para guarda permanente;
XVII - guarda: tempo de permanência de cada conjunto documental na unidade produtora
e na unidade com atribuições de arquivo;
XVIII - patrimônio arquivístico: conjunto de arquivos de valor permanente, públicos ou
privados, existentes no âmbito da Administração Pública;
XIX - plano de classificação: esquema de distribuição de documentos em classes, de
acordo com métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das
estruturas e funções da SEAGRI-DF e da análise do arquivo por ela produzido;
XX - prazo de guarda: prazo, definido na tabela de temporalidade e baseado em
estimativas de uso, em que documentos deverão ser mantidos no arquivo corrente ou no
arquivo intermediário, ao fim do qual a destinação é efetivada;
XXI - preservação: prevenção da deterioração e danos em documentos, por meio de
adequado controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico;
XXII - processo: conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação
administrativa, que constitui uma unidade de arquivamento;
XXIII - processo eletrônico: conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de
uma ação administrativa somente acessível por meio de sistema computacional, que
constitui uma unidade de arquivamento;
XXIV - proteção legal dos arquivos: medidas legais e regulamentares visando resguardar
arquivos de perdas, danos, extravios, exportações, eliminações indiscriminadas e cessões
ilícitas;
XXV - recuperação da informação: identificação ou localização da informação desejada;
XXVI - tabela de temporalidade: instrumento de destinação, aprovado por autoridade
competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência,
recolhimento ou eliminação de documentos;
XXVII - Unidade Central de Arquivo: unidade responsável pela normalização dos
procedimentos técnicos aplicados aos arquivos da SEAGRI-DF, assim como pela
centralização do armazenamento da documentação;
XXVIII - valor permanente: valor probatório ou valor informativo que justifica a guarda
permanente.
Art. 3º É dever da SEAGRI-DF proceder à gestão e a proteção legal dos arquivos no
âmbito de sua atuação, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao
desenvolvimento científico e como elemento de prova e de informação.
Art. 4º A Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF será a responsável pela guarda e
armazenamento dos documentos intermediários sob sua custódia:
I - os documentos e processos, correntes ou intermediários, em suporte físico, que forem
transferidos à unidade de arquivo deverão obedecer aos critérios a serem definidos em
norma específica;
II - os documentos e processos correntes, a serem transferidos serão previamente
submetidos a estudo de disponibilidade de armazenamento.
Art. 5º A gestão de documentos se dá com a execução de procedimentos e a utilização de
ferramentas, como o Código de Classificação de Documentos, a Tabela de Temporalidade
e o Sistema Eletrônico de Informações -SEI, entre outros a serem elaborados ou
desenvolvidos posteriormente.
Art. 6º O ciclo vital de documentos e processos possui as seguintes fases: corrente,
intermediária e permanente.
Art. 7º Os documentos e processos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis.
Parágrafo único. Os documentos e processos de valor permanente, após classificação,
serão recolhidos ao Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF, ou aqueles, mesmo não
classificados, que por razões técnicas assim forem julgados pela Unidade Central de
Arquivo da SEAGRI-DF.
Art. 8º É assegurado o direito de acesso aos documentos públicos, ressalvadas as hipóteses
de sigilo previstas em Lei.
Art. 9º A Política de Gestão Arquivística será aplicada nas unidades orgânicas e cumprida
por todos os agentes públicos da SEAGRI-DF.
I - às unidades orgânicas compete:
a) manter os documentos de arquivo sob sua custódia organizados, preservados e
disponíveis ao acesso;
b) classificar, ordenar, identificar e acondicionar os documentos de arquivo sob sua
responsabilidade, conforme as orientações técnicas;
c) transferir os documentos para a guarda intermediária, quando cumprido o prazo de
guarda na idade corrente.
II - à unidade de tecnologia da informação compete:
a) promover e manter a infraestrutura tecnológica para apoio à produção, tramitação, uso,
arquivamento e preservação dos documentos digitais;
b) garantir a segurança e demais procedimentos que assegurem a disponibilidade dos
documentos de arquivos digitais conforme legislação vigente;
c) apoiar os procedimentos de gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais.
III - à Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF compete:

PÁGINA 14 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 163, SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2021

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

luiz.cenci
Realce



a) auxiliar a Comissão Setorial de Avaliação de Documentos - CSAD na proposição,
implementação e monitoramento da Política de Gestão Arquivística da SEAGRI-DF;
b) prestar orientações técnicas às unidades orgânicas;
c) emitir pareceres, mediante solicitação, devidamente justificada, da unidade orgânica,
sobre a produção, gestão, guarda e acesso aos documentos de arquivo;
d) conduzir o processo de eliminação de documentos de arquivo;
e) custodiar os documentos transferidos e os que serão recolhidos ao ArPDF.
IV - à Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSAD compete, conforme
prevê o Decreto nº 24.204 de 10 de novembro de 2003, em especial:
a) conduzir o processo de avaliação documental;
b) validar as listagens de eliminação e recolhimento de documentos que serão
submetidas pelo titular da Pasta ao órgão central do Sistema de Arquivos do Distrito
Federal – SIARDF;
c) elaborar o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de
Documentos de Arquivo relativos às Atividades-Fim;
d) propor alterações ou inserções referentes à classificação e avaliação de documentos
nos códigos de classificação e/ou tabelas de temporalidade de documentos ao ArPDF;
e) propor, implementar e monitorar a Política de Gestão Arquivística da SEAGRI-DF;
f) supervisionar e controlar a aplicação dos códigos de classificação e as tabelas de
temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio e fim;
§ 1º É vedado às unidades orgânicas eliminar documentos arquivísticos sob sua
responsabilidade, observado o disposto no art. 10.
§ 2º A CSAD será presidida pela chefia da Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF.
Art. 10. Todas as atividades dispensadas à documentação têm como pressupostos
básicos a preservação da autenticidade, veracidade, eficiência administrativa e o
atendimento aos preceitos legais e arquivísticos.
Art. 11. O agente público ou particular que falsificar, no todo ou em parte, alterar,
destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio,
documento público ou particular verdadeiro estará sujeito às sanções administrativas,
civis e penais previstas na legislação em vigor.
Parágrafo único. Em caso de perda ou extravio deverão ser adotadas as medidas
cabíveis.
Art. 12. As alterações a esta Portaria devem ser propostas pela CSAD, de acordo com as
necessidades do órgão e conforme a regulamentação estabelecida pelo ArPDF e pelo
Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ.

PORTARIA Nº 60, DE 25 DE AGOSTO DE 2021

Estabelece procedimentos padronizados de gestão arquivística com vistas à destinação dos
documentos da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural do Distrito Federal - SEAGRI-DF.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, o uso da atribuição que lhe
confere o parágrafo único, inciso I, III e V, do art. 105, e em observância ao art. 252 da
Lei Orgânica do Distrito Federal, e ainda, às disposições contidas na Lei Federal nº 8.159,
de 8 de janeiro de 1991, Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000, no Decreto nº 24.204, de 10
de novembro de 2003, no Decreto nº 24.205, de 10 de novembro de 2003, na Portaria
Conjunta SC e SGA nº 02, de 22 de outubro de 2004, na Portaria Conjunta SEC/SGA nº
18, de 23 de maio de 2006, na Portaria Conjunta CACI/ARPDF nº 30, de 17 de dezembro
de 2018, na Instrução Normativa nº 2, de 28 de maio de 2014, no Decreto nº 36.756, de 16
de Setembro de 2015, e na Portaria nº 459, de 25 de novembro de 2016, resolve:

CAPÍTULO I - DA DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS E TABELA DE
TEMPORALIDADE

Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos padronizados de gestão arquivística visando
à classificação, à transferência e à destinação dos documentos da Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI- DF.
Art. 2º As unidades orgânicas são responsáveis pela classificação da documentação
arquivística sob sua guarda, com assessoramento da Comissão Setorial de Avaliação de
Documentos - CSAD e da Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF.

CAPÍTULO II - DO GLOSSÁRIO ARQUIVÍSTICO
Art. 3º Para efeitos de aplicação dos procedimentos de gestão arquivística desta Portaria,
entende-se, além dos estabelecidos no art. 2º do anexo da Política de Gestão Arquivística
da SEAGRI-DF, por:
I - assunto: representação das funções, atividades, espécies e tipos documentais expressas
no código de classificação e tabela de temporalidade;
II - código: representação numérica correspondente ao assunto;
III - data-limite: elemento de identificação cronológica, em que são indicados o início e o
término do período dos documentos arquivados;
IV - eliminação: destruição mecânica e autorizada de documentos que já cumpriram seus
prazos de guarda, determinados pelas tabelas de temporalidade das atividades-meio e das
atividades-fim;
V - espelho: identificação do conteúdo da caixa-arquivo;
VI - observações: campo onde são registradas informações complementares e
justificativas, necessárias à correta aplicação da tabela. Incluem-se, ainda, orientações
quanto à alteração do suporte da informação e aspectos elucidativos quanto à destinação
dos documentos, segundo as particularidades dos conjuntos documentais avaliados;
VII - recolhimento: é a entrada de documentos em arquivos permanentes, local onde a
documentação deverá ser preservada de forma definitiva;
VIII - transferência: passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo
intermediário, onde aguardam a sua destinação final.

CAPÍTULO III - DA TRANSFERÊNCIA

Art. 4º A Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF tem o dever de armazenar e
preservar os documentos transferidos, garantindo sua integridade e segurança, e de
fornecer acesso, quando solicitado e autorizado pela Unidade Orgânica, conforme o art. 7º
desta Portaria.

Art. 5º Os documentos a serem transferidos para a Unidade Central de Arquivo da
SEAGRI-DF devem estar adequadamente organizados, classificados, ordenados e
acondicionados em caixas-arquivo, identificadas com espelho-padrão, conforme Anexo -
Formulário: Modelo de Espelho de Caixa-Arquivo, disponibilizado em transparência ativa
junto ao sítio oficial da rede mundial de computadores – Internet da SEAGRI-DF.

Parágrafo único. Os documentos a serem transferidos que estiverem fora do padrão
estabelecido não serão aceitos até que se realizem as necessárias adequações.

Art. 6º A transferência será iniciada na Unidade Orgânica detentora da guarda da
documentação quando o conjunto de documentos tiver concluído as suas funções e
atividades na fase corrente, conforme o prazo estabelecido na Tabela de Temporalidade e
Destinação de Documentos de Arquivo.

§ 1º A Unidade Orgânica iniciará o processo de transferência no Sistema Eletrônico de
Informações - SEI do tipo 'Gestão de Documentos: Transferência. Recolhimento', que
constará o memorando com a solicitação, observado o disposto no art. 5º dessa Portaria.

§ 2º A Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF avaliará a disponibilidade de
armazenamento e decidirá pela recepção ou não da documentação.

I - Em caso de disponibilidade, a Unidade Orgânica deverá preencher o formulário do tipo
'Listagem de Transferência' e submetê-lo à Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF
para efetivar a transferência.

II - A Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF deverá fazer vistoria in loco,
previamente agendada, da documentação a ser transferida.

III - O transporte da documentação será de responsabilidade da Unidade Orgânica, que
poderá contar com o apoio da Unidade de Logística.

IV - A Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF fará a conferência e atestará a
quantidade de caixas-arquivo.

V - A Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF fará a conferência da documentação;
havendo conformidade, a documentação será recepcionada, mediante atesto no processo
eletrônico, caso contrário, será devolvida para correção.

§ 3º Constatada a indisponibilidade de espaço para armazenamento a Unidade Central de
Arquivo da SEAGRI-DF deverá comunicar à Unidade de Administração Geral a
necessidade de ampliação do depósito e a Unidade Orgânica deverá manter a
documentação sob sua guarda até a liberação ou criação do espaço necessário.

Art. 7º A autorização de acesso à documentação transferida para a Unidade Central de
Arquivo da SEAGRI-DF é de responsabilidade da Unidade Orgânica produtora.

§ 1º Nos casos em que a Unidade Orgânica produtora seja extinta, a unidade que recebeu
as atribuições será responsável pela concessão de acesso.
§ 2º Na impossibilidade de identificação das unidades administrativas superiores, a
autorização será de responsabilidade do Gabinete da SEAGRI-DF.

CAPÍTULO IV - DA ELIMINAÇÃO
Art. 8º A eliminação tem como objetivo inibir o acúmulo de documentos que já
cumpriram a sua função administrativa e que não possuem valor secundário, além de
reduzir os gastos com espaço, materiais, móveis e pessoal especializado decorrentes do
armazenamento dessa documentação.
Art. 9º O processo de eliminação de documentos será iniciado no SEI pela Unidade
Central de Arquivo da SEAGRI-DF.
§ 1º Caberá à Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF conferir a classificação e a
avaliação, por meio da qual se verificará o valor informativo, probatório e/ou histórico da
documentação.
§ 2º A eliminação se dará de acordo com o planejamento da Unidade Central de Arquivo
da SEAGRI-DF.
§ 3º A documentação a ser eliminada será incluída em documento do tipo 'Listagem de
Eliminação de Documentos'.
§ 4º A Listagem será encaminhada à CSAD, que em reunião deliberará por sua validação
e assinatura, da qual se lavrará ata.
§ 5º O processo de eliminação será submetido pela CSAD ao Secretário de Estado, para
posterior envio ao ArPDF.
§ 6º Aprovada a Listagem pela Comissão Central de Avaliação - CCA, a CSAD elaborará
o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos, o qual será publicada no Diário Oficial
do Distrito Federal - DODF.
§ 7º Qualquer interessado pode se manifestar, até 30 dias após a publicação, sobre os
documentos a serem eliminados.
§ 8º Findado o prazo sem manifestação, os documentos serão eliminados, com a
supervisão da CSAD, por procedimento mecânico de fragmentação, e doados, segundo as
diretrizes da Lei de Resíduos Sólidos, emitindo-se o Termo de Eliminação de Documentos
e o Termo de Doação de Papéis.

CAPÍTULO V - DO RECOLHIMENTO
Art. 10. O recolhimento obedecerá aos trâmites estabelecidos pelo ArPDF, órgão
competente pela guarda da documentação permanente dos órgãos e entidades do Governo
do Distrito Federal.

CAPÍTULO VI - DA SOLICITAÇÃO DE VISTAS
Art. 11. A solicitação de vistas de processos ou documentos seguirá os
procedimentos previstos no Manual de Gestão de Documentos Administrativos do
Governo do Distrito Federal.

PÁGINA 15 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 163, SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2021

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

luiz.cenci
Realce



§ 1º Sendo a unidade requisitante aquela que efetuou a transferência caberá apenas a
formalização do empréstimo, por meio do tipo de processo 'Gestão de Documentos:
Vistas/Cópia de Processos Físicos', mediante memorando no SEI.
§ 2º Nos demais casos, autorizada a concessão do acesso aos documentos ou processos
sob guarda da Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF, serão obedecido os seguintes
trâmites:
I - O requisitante solicitará à Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF, por meio do
tipo de processo 'Gestão de Documentos: Vistas/Cópia de Processos Físicos', mediante
memorando, o documento ou processo, informando os detalhes sobre estes, como
número, ano, interessado, assunto ou outro dado relevante para a sua recuperação;
II - Localizado o documento ou processo, o requisitante será informado sobre a sua
disponibilidade para retirada.
§ 3º O empréstimo de documentos será registrado mediante preenchimento do Formulário
Guia Fora.
§ 4º O empréstimo de processos será registrado no Sistema Integrado de Controle de
Processos - SICOP, deverá ser registrado no campo 'Observações' do Sistema o número
do processo SEI e a justificativa do pedido, vistas ou cópia do processo.
§ 5º Cada Unidade Orgânica iniciará apenas um processo no SEI para solicitação de
vistas.
§ 6º Caso o processo solicitado não esteja no SICOP a Unidade de Protocolo realizará o
seu cadastro, em até dois dias úteis, e o enviará seguindo as orientações previstas neste
artigo.

CAPÍTULO VII - DO DESARQUIVAMENTO
Art. 12. O desarquivamento de processos ou documentos seguirá os procedimentos
previstos no Manual de Gestão de Documentos Administrativos do Governo do Distrito
Federal.
§ 1º O pedido de desarquivamento será formalizado no SEI em processo do tipo 'Gestão
de Documentos: Desarquivamento de Processo Físico' e será requerido por meio de
memorando.
§ 2º Caberá a Unidade Central de Arquivo da SEAGRI-DF:
I - Proceder à busca do processo em seu acervo;
II - Apor Termo de Desarquivamento na última folha do processo físico a ser
desarquivado e informar o número do processo SEI que está solicitando o
desarquivamento;
III - Registrar o trâmite do processo físico no SICOP;
IV - Emitir o formulário Remessa de Processos no SICOP;
V - Inserir despacho no processo SEI informando a disponibilidade para retirada do
processo.
§ 3º No caso de desarquivamento de processo, este será convertido, se necessário, pela
unidade administrativa que solicitou o desarquivamento.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. O não cumprimento ao estabelecido nesta Portaria sujeita o agente público ou
particular às sanções administrativas, civis e penais previstas na legislação.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

CANDIDO TELES DE ARAÚJO

SUBSECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DIRETORIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA E FISCALIZAÇÃO

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1443 SÉRIE D

Processo:00070-00003725/2021-31.
Notifica-se o Sr. FRANCISCO VANDIR CAMELO DE SOUSA, CPF 924.***.***-*5 que
no dia 10 de agosto de 2021, na Seagri/Planaltina, foi lavrado Auto de Infração n° 1443
Série D, por contrariar o disposto no artigo 4º, inciso V da Lei nº 5.224, de 27 de novembro
de 2013, combinado com o artigo 2º, da Portaria nº 01 de janeiro de 2021. Informa-se que o
autuado dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para apresentar defesa à
Diretoria de Sanidade Agropecuária e Fiscalização - Disaf, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF.

VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS
Diretor

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1445 SÉRIE D
Processo:00070-00003745/2021-11.
Notifica-se a Sra. DALCI MARIA DE SOUSA E SILVA, CPF 093.***.***-*0 que no
dia 10 de agosto de 2021, na Seagri/Planaltina, foi lavrado Auto de Infração n° 1445
Série D, por contrariar o disposto no artigo 4º, inciso V da Lei nº 5.224, de 27 de
novembro de 2013, combinado com o artigo 2º, da Portaria nº 01 de janeiro de 2021.
Informa-se que a autuada dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para
apresentar defesa à Diretoria de Sanidade Agropecuária e Fiscalização - Disaf, da
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural –
Seagri/DF.

VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS
Diretor

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1446 SÉRIE D
Processo: 00070-00003744/2021-68.
Notifica-se o Sr. FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA, CPF 067.***.***-*4 que no dia 10
de agosto de 2021, na Seagri/Planaltina, foi lavrado Auto de Infração n° 1446 Série D, por

contrariar o disposto no artigo 4º, inciso V da Lei nº 5.224, de 27 de novembro de 2013,
combinado com o artigo 2º, da Portaria nº 01 de janeiro de 2021. Informa-se que o
autuado dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para apresentar defesa à
Diretoria de Sanidade Agropecuária e Fiscalização - Disaf, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF.

VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS
Diretor

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1455 SÉRIE D
Processo: 00070-00003761/2021-03.
Notifica-se o Sr. ELMENEI TEIXEIRA PRIMO, CPF 043.***.***-*0 que no dia 10 de
agosto de 2021, na Seagri/Planaltina, foi lavrado Auto de Infração n° 1455 Série D, por
contrariar o disposto no artigo 4º, inciso V da Lei nº 5.224, de 27 de novembro de 2013,
combinado com o artigo 2º, da Portaria nº 01 de janeiro de 2021. Informa-se que o
autuado dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para apresentar defesa à
Diretoria de Sanidade Agropecuária e Fiscalização - Disaf, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF.

VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS
Diretor

 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1457 SÉRIE D
Processo: 00070-00003759/2021-26.
Notifica-se a Sra. CRISTIANA DE JESUS DA SILVA, CPF 750.***.***-*7 que no dia
10 de agosto de 2021, na Seagri/Planaltina, foi lavrado Auto de Infração n° 1457 Série D,
por contrariar o disposto no artigo 4º, inciso V da Lei nº 5.224, de 27 de novembro de
2013, combinado com o artigo 2º, da Portaria nº 01 de janeiro de 2021. Informa-se que a
autuada dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para apresentar defesa à
Diretoria de Sanidade Agropecuária e Fiscalização - Disaf, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF.

VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS
Diretor

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1458 SÉRIE D
Processo: 00070-00003730/2021-44.
Notifica-se a Sra. DALILA CORREIA LEITE, CPF 036.***.***-*3 que no dia 10 de
agosto de 2021, na Seagri/Planaltina, foi lavrado Auto de Infração n° 1458 Série D, por
contrariar o disposto no artigo 4º, inciso V da Lei nº 5.224, de 27 de novembro de 2013,
combinado com o artigo 2º, da Portaria nº 01 de janeiro de 2021. Informa-se que a autuada
dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para apresentar defesa à
Diretoria de Sanidade Agropecuária e Fiscalização - Disaf, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF.

VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS
Diretor

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1466 SÉRIE D
Processo: 00070-00003770/2021-96.
Notifica-se o Sr. WALMIR NERI DE SOUSA, CPF 790.***.***-*0 que no dia 10 de
agosto de 2021, na Seagri/Planaltina, foi lavrado Auto de Infração n° 1466 Série D, por
contrariar o disposto no artigo 4º, inciso V da Lei nº 5.224, de 27 de novembro de 2013,
combinado com o artigo 2º, da Portaria nº 01 de janeiro de 2021. Informa-se que o
autuado dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para apresentar defesa à
Diretoria de Sanidade Agropecuária e Fiscalização - Disaf, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF.

VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS
Diretor

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1467 SÉRIE D
Processo: 00070-00003757/2021-37
Notifica-se o Sr. FRANCISCO JUNQUEIRA BRUZZI, CPF 163.***.***-*1 que no dia
10 de agosto de 2021, na Seagri/Planaltina, foi lavrado Auto de Infração n° 1467 Série D,
por contrariar o disposto no artigo 4º, inciso V da Lei nº 5.224, de 27 de novembro de
2013, combinado com o artigo 2º, da Portaria nº 01 de janeiro de 2021. Informa-se que o
autuado dispõe de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação para apresentar defesa à
Diretoria de Sanidade Agropecuária e Fiscalização - Disaf, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF.

VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS
Diretor

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1468 SÉRIE D
Processo: 00070-00003756/2021-92
Notifica-se o Sr. JOSÉ LOPES FILHO, CPF 071.***.***-*0 que no dia 10 de agosto de
2021, na Seagri/Planaltina, foi lavrado Auto de Infração n° 1468 Série D, por contrariar o
disposto no artigo 4º, inciso V da Lei nº 5.224, de 27 de novembro de 2013, combinado
com o artigo 2º, da Portaria nº 01, de janeiro de 2021. Informa-se que o autuado dispõe de
10 (dez) dias a contar da data desta publicação para apresentar defesa à Diretoria de
Sanidade Agropecuária e Fiscalização - Disaf, da Secretaria de Estado de Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural – Seagri/DF.

VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS
Diretor
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