BIBLIOTECA
A Biblioteca do Senado Federal mantém 12 coleções
distintas em suas dependências, com aproximadamente
100 mil obras à disposição.
O Serviço de Manutenção e Conservação do Acervo é
responsável por conservar os documentos e preservar
o conhecimento. Uma equipe da APAE-DF é responsável
por realizar a higienização do acervo geral.
O acervo de Obras Raras possui coleção
composta por 8.400 volumes e obras com mais
de 400 anos. Parte do acervo foi digitalizada e
pode ser acessada na Biblioteca Digital do Senado:
http://www2.senado.leg.br/bdsf. A coleção
digital contém ainda artigos, notícias, produção
de senadores e servidores do Senado, legislação
em texto e áudio, entre outros.

VISITA TÉCNICA

Anotações

VISITA TÉCNICA
Agende pelo site:
www.congressonacional.leg.br/visite
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As visitas técnicas são destinadas a públicos especíﬁcos
que têm interesse nas atividades diferenciadas
desenvolvidas no Congresso Nacional.

Gestão da Informação e
Documentação na Câmara
O Centro de Documentação e Informação da Câmara
dos Deputados (Cedi) é formado por oito áreas que,
de forma sistêmica, possuem a missão de prover com
informação a Câmara dos Deputados e a sociedade,
contribuir para o processo legislativo e preservar a
memória institucional.
O Cedi trata e disponibiliza informações legislativas
e corporativas, realiza pesquisas especializadas, edita
publicações oﬁciais e faz a gestão e preservação dos
acervos bibliográﬁco, arquivístico e museológico
da instituição. Atende, ainda, às demandas do
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), criado
de acordo com a Lei de Acesso à Informação.

PRESERVAÇÃO
A Coordenação de Preservação de Conteúdos
Informacionais é responsável pela conservação
e restauração do acervo cultural da Câmara
dos Deputados, que é constituído por
diversos bens integrados à arquitetura.

Gestão da Informação
e Documentação no
Senado Federal
A Secretaria de Gestão de Informação e
Documentação (SGIDOC), por intermédio das
Coordenações de Arquivo e Biblioteca, do
Serviço de Museu e demais setores, é a unidade
responsável pela política de gestão de informação
e documentação no Senado Federal e Congresso
Nacional. A Secretaria garante o tratamento, a
organização, a guarda, a disponibilização e o acesso
à informação pública conforme a legislação vigente.

BIBLIOTECA
A Biblioteca da Câmara dos Deputados disponibiliza mais de
180 mil livros para consulta, além de revistas especializadas.
O acervo raro conta com cerca de 4.600 obras e 100
periódicos. São clássicos do pensamento ocidental,
relatos dos viajantes estrangeiros dos sécs. XVIII e XIX,
além de primeiras edições, consideradas referências
da historiograﬁa, geograﬁa e literatura nacionais.

Possui laboratório de restauro e implementa ações
de conservação preventiva e educação patrimonial
no sentido de garantir a manutenção da memória
legislativa e o prolongamento da vida útil dos acervos.

Parte notável do acervo raro pode ser acessada
na Biblioteca Digital: bd.camara.leg.br/bd.

Realiza digitalização e microﬁlmagem para
disseminação da informação e preservação
dos originais. Desde 2008, conta com
proﬁssionais da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE-DF, responsáveis pela
higienização dos livros e documentos.

O Arquivo da Câmara dos Deputados é responsável
pela política de gestão de documentos arquivísticos
físicos e digitais da Casa e pela guarda e acesso
aos documentos históricos sob sua custódia.

ARQUIVO

São documentos originais, legislativos e administrativos, que
representam as atividades da Câmara desde sua instalação
até os dias atuais, sendo fonte essencial para se entender a
história do país. Entre eles, fotos, projetos de lei, pareceres,
petições, diários, anais e plantas arquitetônicas da Casa.
No Arquivo Histórico, destaca-se a documentação
das assembleias constituintes, sendo que a de 1823 foi
reconhecida pelo Programa Memória do Mundo da Unesco
como patrimônio documental da humanidade e pode
ser consultada no site arquivohistorico.camara.leg.br.
É papel do Arquivo preservar e facilitar o acesso da sociedade
a essas informações para a produção e difusão de conhecimento
sobre a atuação do legislativo na história do país.

ARQUIVO
A missão do Arquivo do Senado Federal é
promover a gestão racional da documentação e
a disponibilização de informações, preservando
a memória do Senado e do Congresso
Nacional, garantindo o acesso à informação
pública e difundindo o acervo por meio de
ações sociais, culturais e educativas.
Para os documentos administrativos, desde 2015
foi implantado o processo eletrônico, por meio
do Sistema Informatizado de Gestão Arquivística
de Documentos (SIGAD-SF), que controla o ciclo
de vida dos documentos em qualquer suporte,
desde a produção até a destinação ﬁnal.
Além do acervo administrativo, o Arquivo do
Senado Federal preserva documentos legislativos
datados de 1826 até os dias atuais, bem como
um acervo fotográﬁco com mais de 40 mil
imagens em suporte papel que retratam
a atividade legislativa dos parlamentares
do Senado e do Congresso Nacional.
A difusão do acervo é feita mediante exposições
mensais, visitas técnicas e elaboração de
publicações como o Arquivo-S. Pesquisas podem
ser realizadas na modalidade presencial ou
à distância em http://www12.senado.leg.br/
institucional/arquivo/pesquisa/pesquisa .

