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AGCRJ passa a integrar a estrutura da Secretaria Municipal da Casa Civil 
 

Agora é oficial! Foi publicado no Diário Oficial do dia 1º de janeiro o decreto número 36.689 que estabelece 
que o Arquivo Geral da Cidade integre a estrutura da Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL. Fica incluída, no 

elenco de competências da Secretaria Municipal da Casa Civil, a 
promoção da Política Municipal de Arquivos Públicos e Privados.  

O AGCRJ é uma instituição das mais antigas do gênero em 
funcionamento no país. Sua documentação é constituída por 
manuscritos e impressos, fotografias, gravuras, fitas, vídeos, livros 
e periódicos. Trata-se de um acervo documental de inestimável 
valor histórico, pois possibilita a reconstituição não apenas da 
organização política e administrativa da cidade, mas igualmente da 
sua história social, demográfica, econômica e cultural.  

Os bens culturais sob sua guarda constituem patrimônio de 
todos, e são o produto e o testemunho das ações dos administradores do Rio de Janeiro e das atividades 
realizadas cotidianamente por sua população através de mais de quatro séculos. 

Conforme a Lei Municipal nº 3.404, de 5 de junho 2002, o AGCRJ é o gestor de um Sistema de Informação 
integrado a outros sistemas, com o objetivo de garantir o acesso do usuário às informações do seu interesse 
particular ou coletivo, com o acompanhamento do processo de produção destes documentos até o seu 
recolhimento para guarda permanente.  

Os Arquivos são gestores de informação e do conhecimento, e precisam ser compreendidos como 
equipamentos do Estado voltados para a eficiência e a eficácia dos serviços arquivísticos governamentais para 
atender, não só às demandas do próprio Estado na tomada de decisões político-administrativas, bem como aos 
cidadãos em busca de provas para defesa de seus direitos e para a produção de conhecimento.  

Os Arquivos são constituídos como condição primeira de registros das ações administrativas do Estado ou 
do Poder Público e lhe servem de elementos de prova e informação na comprovação de direitos e fatos no 
cumprimento de sua missão institucional ou legal. Existem, portanto, para atender à administração por meio da 
gestão e para embasar a produção de conhecimento. 

O acervo do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro pode ser consultado por qualquer cidadão 
interessado na história da cidade ou que necessite comprovar direitos, além de fornecer subsídios para a 
tomada de decisões no âmbito da administração pública. 

 
Prefeito visita AGCRJ 

 
O Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e o 

Secretário Municipal da Casa Civil, Pedro Paulo Carvalho Teixeira 
estiveram no AGCRJ em visita, no dia 3, quinta-feira. Eles 
percorreram os quatro andares do prédio projetado e construído, 
no final da década de 1970, para abrigar a documentação produzida 
e acumulada pelos diversos órgãos e repartições da administração 
municipal, desde o período colonial até o período republicano. 

 
 Para assistir os vídeos do AGCRJ, clique aqui. 
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http://www.facebook.com/pages/Arquivo-Geral-da-Cidade-do-RJ/104162926328723
https://twitter.com/AGCRJ
http://www.youtube.com/channel/UCLtjvgUrvJfx3dOvAoeLNCA
http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/

