
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 3, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Aprova o manual de normas e procedimentos referente ao processo Gestão
Documental, inserido no macroprocesso Defesa dos interesses da sociedade. 

O COORDENADOR DA 6ª  CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  –  POPULAÇÕES  INDÍGENAS  E  COMUNIDADES

TRADICIONAIS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  tendo  em vista  o  disposto  no  Regimento

Interno da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, e

Considerando a necessidade de definir  normas e procedimentos da 6ª  Câmara de

Coordenação e Revisão do  Ministério Público Federal nas suas diversas áreas de atuação;

RESOLVE:

Art.  1º  Definir  o  processo  Gestão  Documental  como  integrante  do  portfólio  de

processos do Ministério Público Federal – MPF na sua área de atuação.

Art. 2º Ficam aprovadas as normas técnicas e os procedimentos relativos ao processo

Gestão  Documental,  inserido  no  macroprocesso  Defesa  dos  interesses  da  socieade,  conforme

manual anexo.

Art.  3º  São  atribuições  da  6ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério

Público Federal, como responsável pelo processo:

I  -   Cumprir  rigorosamente as  normas e  procedimentos  estabelecidas  no referido

manual, bem como prestar informações e esclarecimentos sobre a utilização deste.

II - Acompanhar o cumprimento do manual por todas as Unidades da 6ª Câmara de

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal nos respectivos processos de trabalho.

III - Mensurar, por meio de indicadores, os resultados obtidos após o mapeamento do

processo;

IV - Propor ao Escritório de Processos Organizacionais do MPF (EPO/MPF), sempre

que necessário, a atualização e revisão do manual.



Art.  4º  É  responsabilidade  do  Escritório  de  Processos  Organizacionais  do  MPF

(EPO/MPF):

I - promover a análise, formatação e as devidas atualizações pertinentes do manual

de normas e procedimentos.

II - providenciar a divulgação e registro do respectivo manual e das suas posteriores

modificações.

Art. 5° É indicador do processo:

I – Tempo médio entre o recebimento e a saída de documentos do setor.

Art. 6° Esta instrução de serviço entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO MARIZ MAIA

Este texto não substitui o p  ublicad  o   no DMPF-e, Brasília, DF,   4     set  . 201  7  . Caderno Administrativo,  
p.   3  .  
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