
M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O  F E D E R A L
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 131, DE 23 DE JUNHO DE 2017.

Alterada pela Portaria PRAM nº 90, de 26 de abril de 2018

Altera  a  Portaria  n.  302  de  29/10/2015  que  designa  os  membros,
titulares  e  suplentes,  do  Subcomitê  de  Gestão  do  Patrimônio
Documental da PR/AM, e dá outras providências.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO

AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando a necessidade de implementação do “Projeto Nacional de Gestão

Documental” nesta Unidade;

Considerando que uma das etapas do Projeto prevê a revitalização da SUB-

GPAD;

Considerando  as  disposições  do  novo  Regimento  Interno  Diretivo  do

Ministério  Público  Federal,  aprovado pela  Portaria  nº  357,  de  5/5/2015,  que estabelece  a

organização, o funcionamento e as atribuições administrativas das Unidades integrantes do

MPF; 

Considerando  o  disposto  na  Portaria  SG/MPF  nº  568,  de  6/5/2011,  que

estabelece diretrizes para formação das Subcomissões Permanentes de Gestão do Patrimônio

Documental; Resolve:

Art.  1º.  Alterar a  Portaria n.  302 de 29 de outubro de 2015 para compor a

Subcomissão Permanente de Gestão do Patrimônio Documental da Procuradoria da República

no  Amazonas  –  SUB-GPAD/PR/AM,  que  é  responsável  pelo  processo  de  seleção,

classificação, avaliação e destinação dos documentos de arquivo produzidos e recebidos em

seu âmbito de atuação, pelos seguintes membros titulares e suplentes, respectivamente:

a)  Marilene  Teixeira  de  Almeida  e  Octávio  Augusto  Carvalho  Paixão,

representantes do gabinete do Procurador-Chefe;
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b) Farides Lucas Camilo Suano e Maria Alba de Oliveira Alves Cativo como

representantes da Coordenadoria Jurídica;

c) Christiane de Freitas Cavalcante como representante da Coordenadoria de

Tecnologia da Informação e Telecomunicações.

d) Laís de Lima Rodrigues Ricardo Santos da Costa e Marcia Matos de Souza

como representantes da Coordenadoria de Administração; (Redação dada pela   Portaria PRAM

nº 90, de 26 de abril de 2018)

§1º O representante referido na alínea "a" terá, entre suas responsabilidades,

que propiciar  conhecimento sobre as  rotinas  e procedimentos  documentais  no âmbito dos

gabinetes dos membros do Ministério Público Federal.

§2º O representante referido na alínea "b" terá, entre suas responsabilidades,

que propiciar  conhecimento  sobre as  rotinas  e  procedimentos  documentais  no âmbito  das

áreas cível, criminal e eleitoral.

§3º O representante referido na alínea "c" terá, entre suas responsabilidades,

que propiciar  conhecimento  sobre as  rotinas  e  procedimentos  documentais  no âmbito  das

atividades administrativas (área meio).

Art.  2º.  A Subcomissão  da  Procuradoria  da  República  no  Amazonas  será

responsável por orientar a realização do processo de análise, seleção, classificação, avaliação e

destinação dos documentos recebidos pelas Procuradorias da República Municipais.

Art.3º. À SUB-GPAD/PR/AM compete:

I  –  Cooperar  com  a  Comissão  Permanente  de  Gestão  do  Patrimônio

Documental do Ministério Público Federal – GPAD nos estudos e coleta de dados necessários

à  elaboração  dos  instrumentos  arquivísticos  de  gestão  documental  do  MPF,  bem  como

propiciar subsídios para sua revisão e atualização, quando se fizer necessário;

II – Disseminar, em sua área de atuação, as diretrizes e normas estabelecidas

pela GPAD, planejando e coordenando sua implantação, bem como acompanhando sua efetiva

aplicação;

III  –  Conduzir  o  procedimento  de  avaliação  e  destinação  dos  documentos

arquivísticos,  em  seu  âmbito  de  atuação,  coordenando  a  identificação  e  seleção  da

documentação destinada à eliminação ou a ser recolhida para guarda permanente;
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IV  –  Observar  e  cumprir  as  normas  estabelecidas  pela  GPAD  para

operacionalização do procedimento de eliminação dos documentos de arquivo, em seu âmbito

de atuação;

V – Realizar e apresentar, quando solicitado pela GPAD, estudos e diagnósticos

sobre a situação dos acervos arquivísticos localizados em seu âmbito de atuação;

VI  –  Orientar  o  processo  de  classificação  e  arquivamento  dos  documentos

produzidos e recebidos pela unidade gestora;

VII  –  Fomentar  e  promover,  em  sua  área  de  atuação,  ações  visando  o

treinamento e reciclagem dos usuários na utilização dos instrumentos arquivísticos de gestão

documental do MPF;

VIII  –  Propor  alterações  no  Plano  de  Classificação  e  na  Tabela  de

Temporalidade e Destinação, quando identificada a existência de documentos produzidos em

decorrência  do  exercício  das  atividades  do  MPF,  não  contemplado  na  elaboração  destes

instrumentos arquivísticos;

IX – Operacionalizar na Unidade as medidas necessárias para a implantação do

Projeto Nacional de Gestão Documental.

Art.  4º.  Presidirá  a  SUB-GPAD/PR/AM  a  representante  da  Coordenadoria

Jurídica Maria Alba de Oliveira Alves Cativo, e como vice, Farides Lucas Camilo Suano.

Art.5º.  A  SUB-GPAD/PR/AM  fica  vinculada  ao  Procurador-Chefe  desta

Unidade, que validará as ações e deliberações finais da Subcomissão.

Parágrafo único.  As ações  e deliberações  validadas descritas  no caput  deste

artigo  serão  comunicadas  à  GPAD,  para  integrarem relatório  de  atividades,  com vista  ao

alinhamento de ações em nível nacional.

EDMILSON DA COSTA BARREIROS JÚNIOR

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 26 jun. 2017. Caderno 
Administrativo, p. 35.
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