
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

PORTARIA PRR4 Nº 69, DE 20 DE JULHO DE 2005.

Dispõe  sobre  o  envio  de
documentos da PRR4ª ao Projeto
Memória.

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA

REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria

PGR nº 358, de 02 de junho de 1998, e mais o disposto na Instrução Normativa PGR nº

03, de 30/12/02, RESOLVE:

Art.  1º.  Consolidar  a  instituição  do  Projeto  Memória,  vinculado  ao

Gabinete do Procurador-Chefe e coordenado pela Divisão de Documentação e Biblioteca,

que tem como finalidade preservar a memória, resgatar e organizar as informações sobre

a instituição, fornecendo subsídios para pesquisa.

.

Art.  2º.  Determinar  a  natureza  dos  documentos  e  os  procedimentos

concernentes ao envio destas informações à Divisão de Documentação e Biblioteca.

Art. 3º. Deverão ser enviados os documentos de relevância histórica ou

que possuam caráter normativo e decisório, de acordo com os seguintes critérios:

I.  produzidos  anteriormente  a  setembro  de  2003,  somente  quando

possuírem relevância histórica, devendo ser enviado o original quando disponível;



II. produzidos a partir de setembro de 2003, deverão ser encaminhados em

segunda via ou cópia, respeitadas as disposições sobre a guarda de documentos contidas

na Instrução Normativa PGR nº 03, de 30/12/02;

III. Em se tratando de documento de caráter sigiloso, somente deverão ser

encaminhados os dados que possibilitem a sua localização;

IV. Os processos administrativos deverão permanecer no setor de origem,

devendo ser  enviado apenas  um índice  relacionando o número e  o assunto  a  que  se

referem;

V.  Os  documentos  originados  no  Gabinete  do  Procurador-Chefe  e

classificados  como  de  guarda  permanente,  conforme  a  tabela  de  temporalidade

mencionada no item 3.16 da IN PGR nº 03, de 30/12/02, deverão ser encaminhados no

original.

§  1º.  Os  documentos  já  existentes  até  a  data  de  edição  desta  Portaria

deverão ser encaminhados em até 30 (trinta) dias.

§  2º.  Os  documentos  produzidos  após  a  data  de  edição  desta  Portaria

deverão ser encaminhados com periodicidade mensal, na primeira semana de cada mês.

Art.  4º.  Os  documentos  deverão  ser  encaminhados  à  Divisão  de

Documentação  e  Biblioteca  pelo  sistema de  controle  de  recebimento  e  expedição  de

documentos em utilização na PRR4:

I. acondicionados em caixa padrão do MPF, adequadamente identificada

(Anexo I);

II. acompanhados do formulário "Encaminhamento de Documentos para o

Projeto Memória" (Anexo II), devidamente preenchido.

§ 1º. Os documentos originais deverão ser acondicionados e encaminhados

em formulário separadamente daqueles que são cópias ou segundas vias, devendo esta

situação estar devidamente identificada na caixa e no formulário.

Art. 5º. Caberá à Divisão de Documentação e Biblioteca disponibilizar via

intranet informação produzida com base no referido material e providenciar espaço físico

para a guarda do mesmo.



Art. 6º. Revogam-se as disposições anteriores.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua edição.

MARIA HILDA MARSIAJ PINTO

Publicada no   BSMPF, Brasília, DF, p. 30-1, 2. quinzena jul. 2005.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/7137/bsmpf_2005_07_14.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Anexo I - Identificação da caixa – Portaria nº 69, de 20/07/2005.

PRR/4ª
Projeto Memória

(nome do setor de origem)

DOCUMENTOS  EM:    (identificar  se  documentos  em
ORIGINAL ou CÓPIA/SEGUNDA VIA) 

Caixa nº..................

Data do Encaminhamento

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

......................................................................................................



Anexo II –  Portaria nº 69, de 20/07/2005.

OBSERVAÇÃO: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER SALVO NA PASTA DO USUÁRIO ANTES DO PREENCHIMENTO

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO
Documentos em:  _____(identificar se original ou cópia/segunda via)_________ 

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA

ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA O PROJETO MEMÓRIA

Setor de Origem do documento

Data do Encaminhamento

Tipo de
Documento 

Assunto Data / período Autor Obs.

Assinatura setor de origem: Guardados / arquivados
(preenchimento da DDB)

Assinatura Projeto Memória: Data de recebimento:
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