
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

PORTARIA Nº 51, DE 24 DE MAIO DE 2011.

Alterada pela Portaria PRR4 nº 36, de 7 de fevereiro de 2013
Alterada pela Portaria PRR4 nº 93, de 2 de maio de 2013

Institui  a  Subcomissão  Permanente  de  Gestão  do  Patrimônio
Documental - SUB-GPAD.

O  PROCURADOR  REGIONAL  DA  REPÚBLICA,  CHEFE  SUBSTITUTO

INTERINO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, no uso das

atribuições que lhe conferem a  Portaria PRR4 nº 50, de 17 de maio de 2011, considerando o

disposto na Portaria SG/MPF nº 568, de 06 de maio de 2011 e o Despacho GABPCR nº 81, de

18 de maio de 2011, exarado nos autos do Processo Administrativo nº 1.04.001.000020/2011-

37, resolve:

Art. 1º Instituir a Subcomissão Permanente de Gestão do Patrimônio Documental

– SUB-GPAD, responsável pelo processo de seleção, classificação, avaliação e destinação dos

documentos  de  arquivo  produzidos  e  recebidos  no  âmbito  da  Procuradoria  Regional  da

República da 4ª Região, composta dos seguintes membros:

a) CARLA DE LIMA SANTIAGO POSSAMAI, matrícula nº 07920-1, servidora representante

do Gabinete da Chefia;

b)  RUI  SOARES  MARTINS  FILHO,  matrícula  nº  02452-0,  servidor  representante  da

Coordenadoria Jurídica;

b) JULIANO AMARAL DA SILVA, matrícula nº 18089, servidor representante da Coordenadoria

Jurídica; (Redação dada pela   Portaria PRR4 nº 36, de 7 de fevereiro de 2013)

c)  ROVANI  PERES  DE  ATHAYDE,  matrícula  nº  11543-6,  servidor  representante  da

Coordenadoria de Administração;

c) CLAUDIA VIVIANI ZEILMANN FABRIS, matrícula nº 2758, servidora representante da

Coordenadoria de Administração; (Redação dada pela   Portaria PRR4 nº 36, de 7 de fevereiro de
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2013)

d)  CLEUSA  REJANE  DEBIASI,  matrícula  nº  05849-1,  servidora  representante  da  área

responsável pela guarda da documentação.

§1° A presidência da Subcomissão será exercida pela servidora CLEUSA REJANE DEBIASI.

§2º  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.

§3º  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.

§4º  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).

§5º  O  Presidente  da  SUB-GPAD  poderá  convidar  outros  servidores  como  colaboradores

eventuais em nível de assessoramento para propiciarem conhecimento sobre as especificidades

de suas áreas de atuação.

Art. 2º À Subcomissão Permanente de Gestão do Patrimônio Documental - SUB-

GPAD compete:

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 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;

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
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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.

Art. 3º A Subcomissão Permanente de Gestão do Patrimônio Documental - SUB-

GPAD fica vinculada à Chefia da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, sendo suas

ações e deliberações finais por ela validada.

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

comunicadas a GPAD, para integrarem relatório de atividades, com vista ao alinhamento de

ações em nível nacional.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO ANDRÉ SEIFERT

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, p. 173-4, 2. quinzena maio 2011. 
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