
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ

PORTARIA Nº 5, DE 8 DE JANEIRO DE 2019.

 

Regula o funcionamento de todas as Comissões de Trabalho da Procuradoria

da República  no Piauí,  assim como constitui  e  designa os  integrantes  de

comissões de caracteres administrativo e continuado. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ

(PR/PI), no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e II do art. 56 do Regimento Interno

Diretivo do Ministério Público Federal, aprovada pela Portaria PGR/MPF nº 357, de 5 de maio de

2015, RESOLVE: 

Art.  1º  Organizar  as  comissões,  subcomissões,  escritórios,  grupos  e  comitês  da

PR/PI, de caracteres administrativo e continuado, como Comissões de Trabalho gerenciadas por

áreas regimentalmente constituídas, conforme demonstra o organograma do Anexo II desta Portaria.

§1º Competem às Comissões de Trabalho, observadas suas áreas de atuação: 

I  -  estabelecer  procedimentos  e  rotinas  necessárias  para  a  realização  de  suas

atividades, por meio da proposição de emissão de instruções de serviço ou portarias; 

II - apresentar, até o dia 30 (trinta) de janeiro, de cada exercício, à área a que está

submetida: 

a) o relatório anual de objetivos; 

b) o cronograma anual de atuação; 

c) o calendário anual de reuniões; 

III  -  reunir  seus  membros,  conforme  estabelecido  em  seu  calendário  anual  de

reuniões, preferencialmente por meio de videoconferência, e registrar suas deliberações em ata; 

IV  -  efetuar  a  interlocução  com as  áreas  internas,  órgãos  e  entidades  externas,

referentemente às matérias que lhe são afetas e para os fins de suas atribuições; 

V - executar, diligentemente, as atividades requeridas nos normativos próprios que

fundamentam a sua constituição. 

§ 2° Compete ao presidente de Comissão de Trabalho: 

I - distribuir as atividades e tarefas entre seus membros efetivos; 
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II - compartilhar o resultado das deliberações entre todos os membros; 

III  -  receber  os trabalhos e as proposições de assuntos a  serem deliberados e os

subsídios oferecidos para distribuições entre os membros; 

IV - incluir em pauta os assuntos a serem deliberados; 

V - solicitar subsídios à Assessoria Jurídica da PR/PI, em nome da Comissão, para o

cumprimento de suas finalidades institucionais; 

VI - providenciar a emissão de atas de reuniões e outros documentos necessários

para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão; 

VII  -  providenciar  junto  às  unidades  de  autuação  competentes,  a  autuação  de

Procedimentos de Gestão Administrativa para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão; 

VIII - convocar, às deliberações e demais atividades, o membro suplente, quando

conveniente; 

IX - propor à chefia da área regimentalmente constituída, à qual sua Comissão se

submete, que convide agentes públicos para participarem de reuniões, visando subsidiar o debate

dos assuntos postos em discussão na Comissão; 

X - requerer à chefia da área regimentalmente constituída, à qual sua Comissão se

submete, quando couber, gestão para a substituição de membro da Comissão. 

Art.  2º  Constituir  e  designar  servidores para as  Comissões  de Trabalho,  a  seguir

identificadas: 

I - Comissão de Acessibilidade; 

II - Comissão de Acompanhamento do Programa Adolescente Aprendiz; 

III - Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional; 

IV - Comissão de Avaliação do Estágio Probatório; 

V - Comissão de Obras e Serviços de Engenharia; 

VI - Comissão Organizadora de Eventos; 

VII - Comissão Permanente de Licitações; 

VIII - Comissão de Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho; 

IX - Comissão de Recebimento de Bens de Alto Valor; 

X - Comitê de Gestão Socioambiental (Ecotime). 

XI - Subcomissão Permanente de Gestão do Patrimônio Documental (Sub-Gpad). 

I - DA COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE 

Art. 3º Designar, os servidores abaixo discriminados, para integrarem a Comissão de

Acessibilidade, nos termos da Resolução CNMP/MPU nº 81, de 31 de janeiro de 2012: 

I - Cleidson do Nascimento Rodrigues, de matrícula MPF nº 26.651; 
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II - Adão Ferreira de Matos, de matrícula MPF nº 13.023; 

III - Maria do Socorro Oliveira Bezerra, de matrícula MPF nº 24.991; 

IV - Clemilton Rodrigues Silva, de matrícula MPF nº 2.610; 

V - José Areolino Alves Maia de Carvalho, de matrícula MPF nº 9.963; 

VI - Johansson Vinícius de Almeida Alves, de matrícula MPF nº 6.653; 

VII - Maria Rosineide Costa de Paiva, de matrícula MPF nº 24.169; 

VIII - Luciano Moura Santos, de matrícula MPF nº 21.473; 

IX - Thiago Patrick Rosa Brito, de matrícula MPF nº 27.465. 

Parágrafo  único.  A  comissão  terá  como  presidente  o  servidor  Cleidson  do

Nascimento Rodrigues, que será substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo servidor Adão

Ferreira de Matos. 

Art.  4º  Cabe  à  Comissão  de  Acessibilidade  identificar  quais  as  adequações

necessárias  a  serem  realizadas  nas  edificações  da  Procuradoria  da  República  no  Piauí  e  suas

unidades vinculadas, visando promover a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade

reduzida. 

II  -  DA  COMISSÃO  DE  ACOMPANHAMENTO  DO  PROGRAMA

ADOLESCENTE APRENDIZ 

Art. 5º Designar, os servidores abaixo discriminados, para integrarem a Comissão de

Acompanhamento  do  Programa  Adolescente  Aprendiz,  prevista  no  §  5º  do  art.  2º  da  Portaria

PGR/MPU nº 625, de 9 de dezembro de 2010: 

I - Roziane da Silva Lopes, de matrícula MPF nº 4.072; 

II - Virgínia de Jesus de Pinho Santos, de matrícula MPF nº 6.636; 

III - Gláucia de Sousa Morais, de matrícula MPF nº 14.737; 

IV - Marcos Evandro Soares Viana, de matrícula MPF nº 24.991 (suplente). 

Parágrafo  único.  A comissão  terá  como Presidente  a  servidora  Roziane  da  Silva

Lopes, que será substituída, em suas ausências e impedimentos, pela servidora Virgínia de Jesus de

Pinho Santos. 

Art. 6º São atribuições da Comissão de Acompanhamento do Programa Adolescente

Aprendiz: 

I - implantar, coordenar, acompanhar e avaliar o Programa na PR/PI; 

II - divulgar o programa na Unidade e sensibilizar a comunidade institucional, por

meio de material informativo, tais como cartilhas e folders; 

III - interagir com a entidade contratada no que se refere a assiduidade; pontualidade;

desempenho escolar e acompanhamento sociofamiliar; 
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IV - promover a ambientação dos aprendizes promovendo, inclusive, encontros com

os pais  e  responsáveis  dos  adolescentes,  visando a aproximação com a família,  e  realizando o

esclarecimento de dúvidas referentes ao Programa, assim como a apresentação da Instituição; 

V  -  fomentar  o  atendimento  do  adolescente  aprendiz  e  seus  familiares  pelos

equipamentos  do Sistema Único  de  Assistência  Social  (SUAS) do Município  em que residem,

notadamente o CRAS e CREAS, caso tal providência se mostre necessária; 

VI - fortalecer o papel dos supervisores dos aprendizes; 

VII - promover, dentro da Unidade em que o adolescente estiver lotado, por meio de

parcerias  com  outras  instituições,  ou  do  serviço  voluntário  de  servidores  (ou  não),  atividades

voltadas  para o desenvolvimento pessoal,  social  e  profissional  do adolescente,  tais  como apoio

escolar;  orientação  vocacional;  atividades  culturais  (oficinas  de  desenho,  canto,  teatro,  dentre

outros),  objetivando  incentivar  o  desenvolvimento  de  talentos  e  atividades  informativas  (por

exemplo, oficinas e palestras temáticas sobre direitos humanos; direitos da criança e do adolescente;

e sexualidade). 

VIII - realizar o atendimento individual e em grupo estendendo, quando necessário,

às famílias; 

IX  -  elaborar  relatório  de  acompanhamento  e  avaliação  dos  aprendizes  e  do

Programa; 

X - inserir os aprendizes, quando possível, nos programas e projetos existentes na

PR/PI. 

III - DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL 

Art. 7º Designar, os servidores abaixo discriminados, para integrarem a Comissão de

Avaliação de Desempenho Funcional, prevista no § 2º, do art. 19, da Portaria PGR/MPU nº 298, de

8 de maio de 2003: 

I - Roziane da Silva Lopes, de matrícula MPF nº 4.072; 

II - Francisco Inácio Leite da Cruz, de matrícula MPF nº 13.957; 

III - Viviane Scheren de Oliveira e Silva, de matrícula MPF nº 10.187; 

IV - Margareth Ramos de Moura Maggi, de matrícula MPF nº 14.945 (suplente). 

Parágrafo  único.  A comissão  terá  como Presidente  a  servidora  Roziane  da  Silva

Lopes, que será substituída, em suas ausências e impedimentos, pelo servidor Francisco Inácio Leite

da Cruz. 

Art. 8º São atribuições da Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional: 

I - zelar pela observância dos critérios previstos na Portaria PGR/MPU nº 298, de 8

de maio de 2003; 
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II - julgar os recursos interpostos pelos servidores; 

III - proceder à avaliação dos servidores que, tendo permanecido no mesmo setor

durante o período de aferição do desempenho,  não tenham permanecido subordinados à última

chefia por período mínimo de 90 (noventa) dias, não cabendo recurso dessa avaliação. 

IV - DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 9º Designar, os servidores abaixo discriminados, para integrarem a Comissão de

Avaliação  do  Estágio  Probatório,  prevista  no  art.  12  da  Portaria  PGR/MPU nº  577,  de  16  de

novembro de 2010: 

I - Roziane da Silva Lopes, de matrícula MPF nº 4.072; 

II - Francisco Inácio Leite da Cruz, de matrícula MPF nº 13.957; 

III - Viviane Scheren de Oliveira e Silva, de matrícula MPF nº 10.187; 

IV - Margareth Ramos de Moura Maggi, de matrícula MPF nº 14.945 (suplente). 

Parágrafo  único.  A comissão  terá  como Presidente  a  servidora  Roziane  da  Silva

Lopes, que será substituída, em suas ausências e impedimentos, pelo servidor Francisco Inácio Leite

da Cruz. 

Art. 10. São atribuições da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório: 

I - julgar os recursos interpostos sobre a avaliação de estágio probatório; 

II - notificar as partes; 

III - emitir parecer conclusivo, nos moldes do Anexo III, da Portaria PGR/MPU nº

577, de 16 de novembro de 2010; 

IV -  consolidar  em relatório os pareceres conclusivos  e  encaminhar  à  autoridade

responsável pela Gestão de Pessoas de cada Ramo para que seja submetido ao Secretário-Geral ou

Diretor-Geral, respectivo, para fins de homologação; 

V - submeter os casos omissos ao Secretário-Geral. 

V - DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Art. 11. Designar, os servidores abaixo discriminados, para integrarem a Comissão

de Obras e Serviços de Engenharia da Procuradoria da República no Piauí: 

I - Cleidson do Nascimento Rodrigues, de matrícula MPF nº 26.651; 

II - Adão Ferreira de Matos, de matrícula MPF nº 13.023; 

III - César Augusto Mesquita Queiroz, de matrícula MPF nº 7.685; 

IV - Jackson Jane Aguiar Santos, de matrícula MPF nº 29.525 (suplente). 

Parágrafo  único.  A  comissão  terá  como  presidente  o  servidor  Cleidson  do

Nascimento Rodrigues, que será substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo servidor Adão

Ferreira de Matos. 
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§  1º  O  servidor  Cleidson  do  Nascimento  Rodrigues  será  o  fiscal  das  obras  de

responsabilidade  das  Procuradorias  da  República  no  Piauí,  ficando  sob  sua  responsabilidade  o

acompanhamento dos registros realizados no Livro Diário durante o curso da obra, bem como a

realização  de  eventuais  avaliações  de  ordem  técnica  que  exijam  conhecimentos  na  área  de

engenharia, podendo ser instado, a qualquer momento, a emitir parecer ou relatório sobre aspectos

do empreendimento que sejam considerados relevantes ou que mereçam ser registrados com maior

detalhamento. 

§  2º  Os  demais  servidores,  sob  a  direção  do  Presidente  da  Comissão,

desempenharão, em conjunto, as atividades inerentes à fiscalização do contrato. 

Art. 12. Compete à Comissão: 

I - desempenhar fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia na PR/PI e

suas  unidades  vinculadas,  assim  como  acompanhar  a  elaboração  dos  projetos  executivos

concernentes; 

II - adotar todas as providências necessárias à regularização dos imóveis junto aos

órgãos  municipais  e  ao  registro  imobiliário,  bem  como  junto  às  concessionárias  de  serviços

públicos, quando necessário; 

III - realizar reuniões periódicas, com registro em ata, para deliberações e tomada de

decisões que nortearão não só o andamento da etapa de construção da nova sede como, também, a

elaboração de projetos ainda não aprovados, dando ciência ao Secretário Estadual da PR/PI de todos

os atos relevantes a serem praticados. 

VI - DA COMISSÃO ORGANIZADORA DE EVENTOS 

Art. 13. Designar, os servidores abaixo discriminados, para integrarem a Comissão

Organizadora de Eventos: 

I - Liana Cheila Soares Carvalho, de matrícula MPF nº 17.691; 

II - Veralúcia Fernandes Lima Cardoso, de matrícula MPF nº 4.104; 

III - Viviane Scheren de Oliveira e Silva, de matrícula MPF nº 10.187; 

IV - Margareth Ramos de Moura Maggi, de matrícula MPF nº 14.945 (suplente). 

§ 1º A comissão terá como presidente a servidora Liana Cheila Soares Carvalho, que

será  substituída,  em suas  ausências  e  impedimentos,  pela  servidora  Veralucia  Fernandes  Lima

Cardoso. 

§ 2º Além dos integrantes da comissão, qualquer servidor da PR/PI, na qualidade de

colaborador, poderá auxiliar nas atividades necessárias para a realização de eventos específicos. 

§ 3°  Para efetivar  a  designação de outros  servidores  necessários às  atividades,  a

presidente  da  Comissão  solicitará  permissão  ao  Procurador-Chefe  da  PR/PI  e,  autorizada,



cientificará à chefia imediata do designado. 

Art.  14.  Compete  à  Comissão,  o  planejamento,  organização  e  preparação  dos

eventos, de caráter oficial, realizados nas instalações da PR/PI. 

Art. 15. Os membros da Comissão e os colaboradores esporádicos, designados pelo

Procurador-Chefe, podem realizar até 8 (oito) horas, ao ano, de atividades fora do horário e/ou local

de expediente, para as reuniões e atividades de planejamento ou execução necessárias à realização

dos  eventos,  as  quais  serão  informadas  pelo  Presidente  da  Comissão,  justificadamente,  às

respectivas chefias imediatas, para fins de registro em banco de horas, caso ultrapasse a jornada

prevista no sistema Grifo. 

VII - DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Art.  16.  Designar  os servidores,  abaixo discriminados,  para integrarem Comissão

Permanente de Licitações, prevista no art. 99 do Regimento Interno Administrativo do Ministério

Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015: 

a) Júlia Valéria Gonçalves Diogo, de matrícula MPF nº 11217; 

b) Gladivan Pereira Monteiro, de matrícula MPF nº 4112; 

c) César Augusto Mesquita Queiroz, de matrícula MPF nº 7685. 

d) Gláucia de Sousa Morais, matrícula MPF nº 14737 (Suplente). 

Art. 17. A comissão terá como Presidenta, a servidora Júlia Valéria Gonçalves Diogo,

que será substituída, em suas ausências e impedimentos, pelo servidor Gladivan Pereira Monteiro. 

Art. 18. Designar a servidora Júlia Valéria Gonçalves Diogo, de matrícula MPF nº

11217,  como  Pregoeira  da  PR/PI,  sendo  substituída,  em suas  ausências  e  impedimentos,  pelo

servidor Gladivan Pereira Monteiro, de matrícula MPF nº 4112. 

Parágrafo único. Caberá à Pregoeira da PR/PI as competências previstas no art. 101

do  Regimento  Interno  Administrativo  do  Ministério  Público  Federal,  aprovado  pela  Portaria

SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015. 

Art. 19. Designar os servidores, abaixo discriminados, para integrarem Equipe de

Apoio  da  Pregoeira,  prevista  no  inciso  I  do  art.  101 do Regimento  Interno  Administrativo  do

Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015: 

a) Gladivan Pereira Monteiro, de matrícula MPF nº 4112; 

b) César Augusto Mesquita Queiroz, de matrícula MPF nº 7685; 

c) Gláucia de Sousa Morais, matrícula MPF nº 14737. 

Art. 20. Delegar à Pregoeira competência para praticar o ato de expedição de Edital. 

VIII  -  COMISSÃO  DE  PROMOÇÃO  DA  QUALIDADE  DE  VIDA  NO

TRABALHO 
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Art. 21. Designar, os servidores abaixo discriminados, para integrarem a Comissão

de Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho, conforme previsto no item 1 da Temática 2 do

Acordo de Resultados da PR/PI, realizado no âmbito do Projeto Mais QVT (Documento nº PR-

PI00028297/2018): 

I - Viviane Scheren de Oliveira e Silva, de matrícula MPF nº 10.187; 

II - Roziane da Silva Lopes, de matrícula MPF nº 4.072; 

III - Liana Cheila Soares Carvalho, de matrícula MPF nº 17.691; 

IV - Margareth Ramos de Moura Maggi, de matrícula MPF nº 14.945 (suplente). 

§ 1º A comissão terá como presidente a servidora Viviane Scheren de Oliveira e

Silva, que será substituída,  em suas ausências e impedimentos, pela servidora Roziane da Silva

Lopes. 

§ 2º Além dos integrantes da comissão, qualquer servidor da PR/PI, na qualidade de

colaborador, poderá auxiliar nas atividades necessárias para a realização das ações temáticas. 

§ 3°  Para efetivar  a  designação de outros  servidores  necessários às  atividades,  a

presidente  da  Comissão  solicitará  permissão  ao  Procurador-Chefe  da  PR/PI  e,  autorizada,

cientificará à chefia imediata do designado. 

Art. 22. Compete à Comissão: 

I  -  coordenar  a  implementação  do  Programa  Local  de  QVT,  consolidada  nas

propostas de ações de qualidade de vida no trabalho constantes no Acordo de Resultados da PR/PI,

realizado no âmbito do Projeto Mais QVT (Documento nº PR-PI00028297/2018); 

II - atualizar, anualmente, o Programa Local de QVT, em consonância com a Política

Nacional de QVT do MPF. 

IX - DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS DE ALTO VALOR 

Art. 23. Designar, os servidores abaixo discriminados, para integrarem a Comissão

de Recebimento de Bens de Alto Valor, prevista na alínea 'c' do item 6.1 da Instrução Normativa

MPF/SG/SA nº 1/1993, aprovada pela Portaria SG/MPF nº 383, de 19 de agosto de 1993: 

I - Jackson Jane Aguiar Santos, de matrícula MPF nº 29.525; 

II - Laila Patrícia Pereira da Silva, de matrícula MPF nº 26.470; 

III - João Luiz de Sousa Júnior, de matrícula MPF nº 3.362; 

IV - Margareth Ramos de Moura Maggi, de matrícula MPF nº 14.945 (suplente). 

Parágrafo único. A Comissão terá como presidente o servidor Jackson Jane Aguiar

Santos,  que  será  substituído,  em suas  ausências  e  impedimentos,  pela  servidora  Laila  Patrícia

Pereira da Silva. 

Art. 24. Compete à Comissão, realizar o recebimento definitivo de bens de valor
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igual ou superior a R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). 

§ 1º O recebimento definitivo dos materiais de alto valor deverá ser feito por, no

mínimo, três membros desta Comissão. 

§ 2º O recebimento é o ato pelo qual o material contratado é entregue à PR/PI, no

local previamente designado, não implicando em aceitação, transferindo apenas a responsabilidade

pela guarda, não se confundindo com a aceitação. 

§ 3º A aceitação de bem de alto valor será realizada por servidor lotado na Área

Gestora da contratação, nos termos do Anexo IV da Portaria PR/PI nº 87, de 13 de abril de 2018, ou

área subalterna a essa. 

§  4º  O  cadastro,  armazenamento,  controle  e  trâmite  dos  materiais  de  alto  valor

caberão ao Setor de Logística da PR/PI, após o recebimento definitivo, até o seu encaminhamento à

área demandante. 

X - DO COMITÊ DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (ECOTIME) 

Art. 25. Designar os membros do Comitê de Gestão Socioambiental (Ecotime) da

Procuradoria da República no Piauí, prevista no Manual de Gestão Socioambiental do MPF: 

I - Clemilton Rodrigues Silva, de matrícula MPF nº 2.610; 

II - Júlia Valéria Gonçalves Diogo, de matrícula MPF nº 11.217; 

III - Roziane da Silva Lopes, de matrícula MPF nº 4.072; 

IV - Márcia do Nascimento Mac Lincks, de matrícula MPF nº 5.156; 

V - César Augusto Mesquita Queiroz, de matrícula MPF nº 7.685; 

VI - Viviane Scheren de Oliveira e Silva, de matrícula MPF nº 10.187; 

VII - Cleidson do Nascimento Rodrigues, de matrícula MPF nº 26.651; 

VIII - Liana Cheila Soares Carvalho, de matrícula MPF nº 17.691. 

Parágrafo único. A comissão terá como presidente o servidor Clemilton Rodrigues

Silva,  que  será  substituído,  em  suas  ausências  e  impedimentos,  pela  servidora  Júlia  Valéria

Gonçalves Diogo. 

Art. 26. Compete ao Comitê: 

I - atuar seguindo as diretrizes do Manual de Gestão Socioambiental do MPF; 

II - apresentar o diagnóstico socioambiental da unidade; 

III - assegurar o planejamento, a implementação, o monitoramento e a melhoria do

Programa de gestão Socioambiental da unidade; 

IV - executar as ações definidas no planejamento; 

V - acompanhar e fiscalizar as ações locais pertinentes; 

VI - acompanhar o andamento das atividades propostas e fazer os ajustes necessários
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para o alcance das metas estabelecidas; 

VII  -  desenvolver  o Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS) e  o Plano de

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), este último onde houver unidade de

saúde institucional; 

VIII - relacionar-se com a Divisão de Sustentabilidade e com os Ecotimes de outras

unidades, buscando troca de experiências e de informações; 

IX - compartilhar informações; 

X - promover a conscientização de membros, servidores e colaboradores; 

XI - informar à chefia o desempenho do Programa, bem como as necessidades de

melhoria;e 

XII - atuar como multiplicador das ações de desenvolvimento do Sistema de gestão

Socioambiental do MPF. 

XI  -  DA SUBCOMISSÃO  PERMANENTE  DE  GESTÃO  DO  PATRIMÔNIO

DOCUMENTAL (SUB-GPAD) 

Art.  27.  Designar,  os  servidores  abaixo  discriminados,  para  integrarem  a

Subcomissão Permanente de Gestão do Patrimônio Documental (Sub-GPad), prevista no art. 8º da

Portaria PGR/MPF nº 119, de 5 de abril de 2010: 

I - Francisco Inácio Leite da Cruz, de matrícula MPF nº 13.957; 

II - Camila Guimarães, de matrícula MPF nº 29.507; 

III - Petoel de Sousa Lima, de matrícula MPF nº 4.080; 

IV - Martinho Rodrigues da Silva Filho, de matrícula MPF nº 4.120 (suplente). 

§ 1º A subcomissão terá como presidente o servidor Francisco Inácio Leite da Cruz,

que será substituído, em suas ausências e impedimentos, pela servidora Camila Guimarães. 

§ 2º A subcomissão será responsável por orientar a realização do processo de análise,

seleção, classificação, avaliação e destinação dos documentos produzidos e recebidos pelas demais

unidades do MPF no Piauí. 

Art. 28. Compete à Subcomissão: 

I - cooperar com a 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  avalização  e  destinação  dos  documentos
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arquivísticos, em seu âmbito de atuação, coordenando a identificação e seleção da documentação

destinada à eliminação ou a ser recolhida para guarda permanente; 

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. 

XII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.  29.  Esta  Portaria  entra  em vigor  na data  de sua publicação,  dispensando os

servidores anteriormente designados para integrarem as comissões acima referidas e revogando as

disposições em contrário. 

TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA 

PORTARIA Nº 5, DE 8 DE JANEIRO DE 2019. ANEXO I - QUADROS DE INTEGRANTES

DAS COMISSÕES DE TRABALHO 

Quadro 1: Relação de Integrantes por Comissão 

Cargo/ 
Comissão 

Comissão 
de 
Acompanh
amento do 
Programa 
Adolescent
e Aprendiz 

Comissão 
de 
Avaliação 
de 
Desempen
ho 
Funcional 

Comissão 
de 
Avaliação 
do Estágio 
Probatório 

Comissão 
de Obras e 
Serviços de
Engenharia

Comissão 
Organizado
ra de 
Eventos 

Comissão 
Permanent
e de 
Licitações 

Comissão 
de 
Promoção 
da 
Qualidade 
de Vida no 
Trabalho 

Comissão 
de 
Recebimen
to de Bens 
de Alto 
Valor 

Subcomiss
ão 
Permanent
e de Gestão
do 
Patrimônio 
Documenta
l 

Presidente Roziane da
Silva 
Lopes 

Roziane da
Silva 
Lopes 

Roziane da
Silva 
Lopes 

Cleidson 
do 
Nasciment
o 
Rodrigues 

Liana 
Cheila 
Soares 
Carvalho 

Júlia 
Valéria 
Gonçalves 
Diogo 

Viviane 
Scheren de 
Oliveira e 
Silva 

Jackson 
Jane 
Aguiar 
Santos 

Francisco 
Inácio 
Leite da 
Cruz 

Presidente 
substituto 

Virgínia de
Jesus de 
Pinho 

Francisco 
Inácio 
Leite da 

Francisco 
Inácio 
Leite da 

Adão 
Ferreira de 
Matos 

Veralúcia 
Fernandes 
Lima 

Gladivan 
Pereira 
Monteiro 

Roziane da
Silva 
Lopes 

Laila 
Patrícia 
Pereira da 

Camila 
Guimarães 



Santos Cruz Cruz Cardoso Silva 

Membro Gláucia de 
Sousa 
Morais 

Viviane 
Scheren de 
Oliveira e 
Silva 

Viviane 
Scheren de 
Oliveira e 
Silva 

César 
Augusto 
Mesquita 
Queiroz 

Viviane 
Scheren de 
Oliveira e 
Silva 

César 
Augusto 
Mesquita 
Queiroz 

Liana 
Cheila 
Soares 
Carvalho 

João Luíz 
de Sousa 
Júnior 

Petoel de 
Sousa 
Lima 

Suplente Marcos 
Evandro 
Soares 
Viana 

Margareth 
Ramos de 
Moura 
Maggi 

Margareth 
Ramos de 
Moura 
Maggi 

Jackson 
Jane 
Aguiar 
Santos 

Margareth 
Ramos de 
Moura 
Maggi 

Gláucia de 
Sousa 
Morais 

Margareth 
Ramos de 
Moura 
Maggi 

Margareth 
Ramos de 
Moura 
Maggi 

Martinho 
Rodrigues 
da Silva 
Filho 

Quadro 2: Relação de Integrantes da Comissão de Acessibilidade 

Cargo Comissão de Acessibilidade 
Presidente Cleidson do Nascimento Rodrigues 
Presidente substituto Adão Ferreira de Matos 
Membro Maria do Socorro Oliveira Bezerra 
Membro Clemilton Rodrigues Silva 
Membro 
PRM/Corrente 

José Areolino Alves Maia de Carvalho 

Membro 
PRM/Floriano 

Johansson Vinícius de Almeida Alves 

Membro 
PRM/Parnaíba 

Maria Rosineide Costa de Paiva 

Membro 
PRM/Picos 

Luciano Moura Santos 

Membro 
PRM/S.R.Nonato 

Thiago Patrick Rosa Brito 

Quadro 3: Relação de Integrantes do Comitê de Gestão Socioambiental (Ecotime) 

Cargo Comitê de Gestão Socioambiental (Ecotime) 
Presidente Clemilton Rodrigues Silva 
Presidente Substituto Júlia Valéria Gonçalves Diogo 
Membro Roziane da Silva Lopes 
Membro Márcia do Nascimento Mac Lincks 
Membro César Augusto Mesquita Queiroz 
Membro Viviane Scheren de Oliveira e Silva 
Membro Cleidson do Nascimento Rodrigues 
Membro Liana Cheila Soares Carvalho 
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