
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Estadual do Ambiente

PORTARIA INEA/PRES N.º 899 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

  
CRIA A COMISSÃO DE GESTÃO DE
DOCUMENTOS (CGD) DO INSTITUTO
ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA).

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA , no uso das atribuições,
previstas na Lei 5.101, de 04 de outubro de 2007, no Decreto Estadual 46.619, de 03 de abril de 2019 e
conforme deliberação do Conselho Diretor deste Instituto em reunião realizada no dia 04 de dezembro de
2019, no processo administrativo nº SEI-07/002.003403/19.
CONSIDERANDO:
- a Lei Estadual nº 5.562, de 20/10/2009, que dispõe sobre a política de arquivos públicos e privados do
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
- o Decreto Estadual nº 42.002, de 21/08/2009, que 42.002, em 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre
avaliação e destinação de documentos produzidos e recebidos pela administração pública;
- a Portaria INEA/PRES nº 75, de 29/10/2009, publicada em 09/11/2009, que criou a Comissão para
elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade, bem como a avaliação e destinação de
documentos produzidos, recebidos e arquivados pelo INEA, autuada no processo físico nº E-
07/504.624/2009;
- a Portaria INEA/PRES nº 124, de 30/06/2010, publicada em 06/07/2010, que alterou a composição da
comissão para elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade referente as atividades fim do
INEA, e revogou a Portaria INEA/PRES nº 75, autuada no processo físico nº E-07/504.624/2009;
- a Portaria INEA/PRES nº 314, de 20/03/2012, publicada em 26/03/2012, que alterou a composição da
Comissão para elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e de Avaliação e Descarte
de Documentos produzidos, recebidos e arquivados pelo INEA, e revogou a Portaria INEA/PRES nº 124,
autuada no processo físico nº E-07/504.624/2009;
- a Portaria INEA/PRES nº 542, de 30/07/2014, publicada em 01/08/2014, que alterou a composição da
Comissão para elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade, bem como a avaliação e
destinação de documentos produzidos, recebidos e arquivados pelo INEA, e revogou a Portaria INEA/PRES
nº 314, autuada no processo físico nº E-07/504.624/2009;
- o Ofício Circular SECCG nº 947, de 06/09/2019, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, que
solicita as providências para criação ou atualização da Comissão de Gestão de Documentos bem como o
envio de uma cópia da publicação do ato de nomeação dessa Comissão ao Arquivo Público do Estado do Rio
de Janeiro.
RESOLVE:
Art. 1º - Criar a Comissão de Gestão de Documentos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
Art. 2º - A Comissão de Gestão de Documentos (CGD) deve proceder à seleção de documentos,
observando os prazos expressos na tipologia documental correspondente na Tabela de Temporalidade de
Documentos, implementando as ações a serem tomadas (transferência, recolhimento ou eliminação).
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Art. 3º - As Unidades Administrativas (UA) devem, anualmente, no período de março a maio, selecionar os
documentos que tiveram o prazo de guarda expirado e que estão destinados à eliminação. Para tal devem
emitir uma listagem com todas as informações das séries documentais a serem eliminadas e enviá-las à
Comissão de Gestão de Documentos (CGD).
Parágrafo Único - A aprovação da eliminação é responsabilidade da CGD do órgão, que deve observar se
os documentos, no transcorrer do seu ciclo vital, realmente não assumiram valor secundário, o que
corresponde a afirmar uma utilidade para fins diferentes daqueles para os quais os documentos foram
originalmente produzidos, assumindo interesse cultural ou para o conhecimento e que por esse motivo devem
ser preservados.
Art. 4º - São atribuições da Comissão de Gestão de Documentos (CGD):
I - Manter atualizados, sob orientação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), seus
instrumentos de Gestão de Documentos (Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos);
II - Implementar normas e procedimentos de gestão documental e gestão de protocolo, estabelecidos nos
manuais de Gestão de Documentos, de Protocolo e Redação Oficial;
III - Gerenciar os procedimentos de seleção e destinação de documentos, a partir das tabelas de
temporalidade aprovadas pelo APERJ;
IV - Fiscalizar o INEA em relação ao cumprimento de normas e procedimentos técnicos estabelecidos pelo
Sistema de Arquivos do Estado do Rio de Janeiro (SIARQ-RJ);
V - Gerir e controlar o acesso aos documentos, com vistas ao atendimento dos ditames da Lei Federal nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, e do Decreto Estadual nº 43.597, de 16 de maio de 2012.
Art. 5º. Designar WELLINGTON LIRA DOS SANTOS, id. funcional 5074344-9; RONALDO PERES
DOS SANTOS, id. funcional 5097868-3; VANESSA RICCIOPPO DE MORAES , id. funcional
5097795-4; EDUARDO LAMARCA, id. funcional 32145748; PAMELA SILVA DE ALMEIDA
SOEIRO, id. funcional 5098002-5; FELIPE DIAS FERREIRA, id. funcional 4464012-9; DEISE DE
OLIVEIRA DELFINO, id. funcional 4390869-1; FERNANDA FEITOSA DA SILVA , id. funcional
5014861-3; ROMY WAEGER DELPUPO , id. funcional 20171552; LUCIENE STIVANIN GARCIA ,
id. funcional 4376866-0; MARLENE MENDLOWICZ, id. funcional 2148095-8; EDSON
MAGALHÃES ARAÚJO, id. funcional 4330347-1; WILLIAN DOS SANTOS CAMPOS, id. funcional
5097369-0; e MARIA DO CARMO COELHO DE CASTRO NEIVA , id. funcional 4347960-0, para
sob a coordenação do primeiro, constituírem a Comissão, para as ações descritas nesta Portaria.
Art. 6º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário, em
especial a Portaria INEA/PRES nº 542, de 30/07/2014, publicada em 01/08/2014, que alterou a composição
da Comissão para elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade, bem como a avaliação e
destinação de documentos produzidos, recebidos e arquivados pelo INEA.
 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Netto Vaz, Presidente, em
18/12/2019, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
2337405 e o código CRC F725BDB7.

Referência: Proces s o nº SEI-07/002/003403/2019 SEI nº 2337405
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