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Política define os requisitos, procedimentos e mecanismos que possibilitarão a 
adequada preservação dos documentos digitais na Casa.

A Câmara dos Deputados há alguns anos vem produzindo documentos digitais que 
precisam de tratamento especial em relação a sua preservação.  Assim, com o objetivo de 
elaborar uma norma que defina requisitos e procedimentos tecnológicos para essa prática, 
deu-se início ao projeto Política de Preservação Digital da Câmara dos Deputados.

Os documentos digitais produzidos pela Casa contêm diferentes tipos de conteúdos 
como, por exemplo, texto, imagem fixa, imagem em movimento e som. Na prática, serão 
definidos procedimentos para que todos os documentos digitais de guarda permanente 
possam ser recuperados, evitando que fiquem inacessíveis, ao longo dos anos, por estarem 
gravados em mídias que se tornaram obsoletas. Exemplo disso são os disquetes. Hoje em 
dia, é muito difícil encontrar computadores com mecanismo para a leitura de tal mídia. 

Um dos grandes objetivos do projeto, além de garantir a preservação da Memória 
Institucional da Casa, é contribuir para a melhor utilização de documentos digitais nas 
tarefas realizadas na Câmara. Outra preocupação é com a criação de um repositório 
institucional, local onde todo o material deverá ser armazenado. “Um dos nossos maiores 
desafios foi definir as responsabilidades. Esses documentos precisam de um tratamento 
especial, então é preciso saber quem será responsável pela manutenção, atualização, guarda 
e atendimento de consultas a esse material”, ressalta Ernesto Bodê, gerente do projeto e 
servidor da Coordenação de Arquivo do Cedi.

O texto que propõe a política está sendo validado pelo CEDI e CENIN, 
conjuntamente. “Um dos grandes ganhos para a Câmara é que começaremos a produzir 
mais documentos digitais com valor legal, como é o caso do nosso sistema de solicitação 
de férias. Uma das nossas pretensões, por exemplo, é que a Câmara tenha um processo 
legislativo totalmente digital”, finaliza Bodê. 

A equipe do projeto é formada por servidores do Centro de Documentação e 
Informação (CEDI), Centro de Informática (CENIN) e Secretaria de Controle Interno 
(SECIN).  


