
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Estado do Ceará

Ordem de Serviço nº 12, de 19 de agosto de 2014.

Institui  Grupo  de  Trabalho  para  a
Subcomissão  Permanente  de  Gestão  do
Patrimônio  Documental  -  Sub-GPAD da
PR/CE e convoca integrantes.

Revogada pela Ordem de Serviço nº 13, de 15 de julho de 2015.

O Procurador-Chefe da  Procuradoria da República no Estado do Ceará,
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria PGR 591, de 20 de novembro de
2008, art. 106, XX, considerando as disposições da Portaria PR/CE nº 382, de 21 de julho de
2014 e da Ata PR/CE-Chefia/APGE nº 50, de 26 de junho de 2014, resolve:

Art.  1º  – Instituir  Grupo de Trabalho para a Subcomissão da Subcomissão
Permanente  de  Gestão  do  Patrimônio  Documental  desta  PR/CE  -  GT-SubGPAD,  para
auxiliar  nas atividades  relacionadas à manutenção,  à conservação e,  no que for cabível,  à
catalogação dos documentos depositados no arquivo permanente, na Seção de Expedientes e
Processamento Administrativo – SEPA e no Anexo II da sede desta PR/CE, com base na
sistemática atualmente utilizada nesta PR/CE e nas demais orientações advindas da GPAD
nacional.

§ 1º – O  GT-SubGPAD será composto por até 12 servidores desta PR/CE,
dentre  os  quais  os  04  integrantes  da  SubGPAD,  sob  a  coordenação  do
Presidente desta Subcomissão;

§ 2º  – A seleção dos demais 08 integrantes será feita mediante recrutamento
interno, coordenado pela  SubGPAD, seguindo as diretrizes  estabelecidas ao
final desta ordem de serviço;

§ 3º – As atividades a serem desenvolvidas pelo GT-SubGPAD consistem na
limpeza  e  desinfecção  de  todo  o  acervo  de  documentos,  com a  necessária
movimentação  de  caixas  e  de  documentos  do  arquivo  permanente,  a
substituição  das  caixas  de arquivo permanente  danificadas,  a  preparação de
novas caixas, a verificação da catalogação promovida nos documentos e fichas,
a identificação e classificação preliminar dos documentos eventualmente sem
catalogação  local,  o  preenchimento  dos  formulários  e  alimentação  dos
aplicativos  correspondentes  à  catalogação,  à  identificação  e  ao  descarte
(trituração) de documentos sem validade (cópias sem assinaturas, documentos
irrecuperáveis,  deteriorados e/ou  estranhos ao acervo permanente),  ouvida  a
SubGPAD, e outras atividades correlatas ao arquivo permanente.

Art.  2º  –  Estabelecer  o  total  máximo  de  720  horas  para  conclusão  das
atividades previstas para o GT-SubGPAD, distribuídas em 02 horas diárias de atuação para
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cada integrante, no período de sua jornada regulamentar, das 13 às 15 horas, importando em
prazo máximo de 90 dias úteis para sua conclusão, contados do efetivo início das atividades.

§ 1º  – A Presidência do GT-SubGPAD elaborará escala de trabalho para os
seus  integrantes,  assegurando-lhes  o  total  mínimo  de  60  horas  de  trabalho,
prestadas em horário diverso de sua jornada de trabalho.

§ 2º  – As horas prestadas ao GT-SubGPAD serão consideradas como serviço
efetivamente prestado e comporão montante de horas destinadas a abono, por
esta Chefia, de faltas ou ausências a serem programadas com as respectivas
chefias imediatas,  nos termos do artigo 4º da Portaria PGR nº 707/2006.

§ 3º – A DIGEP efetuará o registro e o controle do total de horas a serem objeto
de  abono  de  faltas  ou  ausências  ao  serviço  àqueles  integrantes  do  GT-
SubGPAD, como medida de incentivo à participação, dada a impossibilidade
de pagamento de adicional por serviço extraordinário.

Art.  3º –  Determinar  a  apresentação de  relatório  estatístico  semanal  a  esta
Chefia, pelo GT-SubGPAD, contendo a produtividade registrada no período e a atualização
de  demonstrativo  referente  ao  serviço  previsto,  ao  serviço  executado  e  ao  serviço
remanescente, procedendo aos devidos ajustes necessários ao cumprimento do calendário de
atividades.

Art. 4º – Autorizar a deflagração de processo de recrutamento e seleção para os
servidores lotados na PR/CE, interessados em ocupar as 08 vagas do GT-SubGPAD, sob a
coordenação da Presidência deste GT. 

§ 1º – os interessados, com anuência de suas respectivas Chefias Imediatas,
deverão  manifestar-se  quanto  ao  e-mail  de  convocação,  respondendo-o  ao
usuário  PRCE-SEPA@mpf.mp.br,  com  o  assunto  GT-SubGPAD  –  recruta
interessados, consignando o interesse em participar do citado GT;

§ 2º – O período de recrutamento será de 02 dias úteis, após o envio do e-mail;

§ 3º – A seleção obedecerá à ordem cronológica de recebimento dos e-mails
dos interessados;

§  4º –  Encerrado  o  período  de  inscrição,  o  Presidente  do  GT-SubGPAD
enviará listagem e minuta de Portaria à Chefia, constando os classificados para
as vagas do GT e o cadastro de reserva, para designação do grupamento.

§ 5º – Os inscritos a partir da 9ª posição constituirão cadastro de reserva e serão
convocados  a  substituir  aqueles  que  motivadamente  se  desligarem do  GT-
SubGPAD durante a vigência dos trabalhos.

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Alessander Wilckson Cabral Sales
Procurador-Chefe da PR/CE

Portaria PGR nº 696/2013
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Anexo I
Cronograma de Atividades

Etapas
Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Reunião Inicial/Avaliação

Limpeza/Desinfeção

Substituição de Caixas

Identificação/Catalogação

Alimentação de aplicativo

Recomposição do acervo

Descarte de inservíveis

04 Equipes: 04 integrantes -  02 servidores da SubGPAD e 02 do GT-SubGPAD
Equipe diária: 08 horas (02 horas cada, concomitantemente)

Publicado no DMPF-e – Administrativo de 21/08/2014
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