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Ação (deliberações): Responsável: Realizar até: Situação 

Elaborar RAD referente à atividade de migração do 
acervo arquivístico entre Recall e Milano. 

DIOPE 30/9/2017 

Concluída. 

RAD em vigor a 
partir de 
1/12/2017.  

Realizar contato com empresa e/ou instituição para 
exame técnico de acervo histórico supostamente 
contaminado com BHC 

Diretor da 
DIGED 

30/9/20 17 

Em andamento. 

A empresa Junior 
da UERJ 
(CONPLEC) 
confirmou 
orçamento, a 
LABRES/UFRJ não 
realiza esse tipo 
de avaliação, o 
INEA (antiga 
FEEMA) não se 
manifestou e a 
EMATER/RJ não 
encaminhou 
resposta.  

Em fase de 
contatos com 
empresas 
privadas. 
Prorrogar até 
28/02/2018 

 

Revisar a RAD-DGCOM-059 
Diretor da 
DIOPE  

30/9/2017 

Concluída. 

RAD em vigor a 
partir de 
20/10/2017 
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Determinar esclarecimentos e providências junto 
à Milano referente a atrasos no atendimento de 
caixas solicitadas, principalmente pelo SEADE, 
que retomou a atividade de descarte em grande 
escala. 

Fiscal do 
contrato 
Milano 

30/11/2017 

Concluída. 
Expedidas duas 
notificações à 
empresa. 
Autuado 
processo 
administrativo 
2017-197391 
para apurar a 
falta contratual  

Verificar a situação atual e monitorar o 
atendimento, por parte da DGTEC, da requisição 
para integração do sistema ARQGER com o 
sistema da Milano. 

 

Diretor da 
DIOPE 

30/11/2017 

Em andamento. 
Módulo de 
integração do 
ARQGER 
concluído. No 
entanto, a 
empresa Milano 
solicitou em 
11/01/2018 para 
que seja 
aguardada a 
implementação 
após o dia 
26/01/2018 em 
função da 
realização de 
testes na 
empresa. 

Informar ao fiscal do contrato com a Recall os 
dados de identificação das caixas advindas da 
referida empresa danificadas (provavelmente por 
incidência de água de chuva), de modo a evitar 
que a Milano seja responsabilidade, vez que as 
caixas serão encaminhadas à supracitada 
empresa.  

Chefe do 
SEAIT 

30/11/2017 

Concluída. 
Comunicado 
formalizado em 
26 de outubro de 
2017 14:08:29, 
Caixa 
Cx01.183.165-0 
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(e-mail com 
imagens)  

 

Acompanhar a tramitação do PLS 146/2007 - que 
disciplina a digitalização e arquivamento de 
documentos em mídia ótica ou eletrônica.  

Diretor da 
DIGED 

30/11/2017 

Concluída 

O PLS foi 
aprovado pelo 
plenário do 
Senado e 
remetido à 
Câmara dos 
Deputados sem 
data para 
apreciação. 

Acompanhar quinzenalmente o andamento do 
processo 2016-75143 – que trata das pendências 
do sistema de incêndio – monitorando e 
informando à Administração Superior eventual 
paralisação. 

Chefe do 
SEAAD 

30/11/2017 

EM ANDAMENTO 

O SEAAD Irá 
acompanhar. 
Retornou ao 
Serviço de 
Arquitetura da 
DGLOG em 
22/1/2018, para 
prosseguimento.  

Analisar a possibilidade de desenvolvimento do 
sistema ARQWEB para que o mesmo seja a 
interface utilizada pelas UO para arquivamento e 
desarquivamento de documentos (com exceção 
dos processos judiciais de 1ª instância, que são 
movimentados pelo sistema DCP) 

Diretor do 
DEGEA 

31/1/2018 

EM ANDAMENTO 

O DEGEA irá 
aguardar o 
atendimento das 
solicitações 
pendentes para 
iniciar esta 
demanda. 

 


