PORTARIA N 1.261, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, INTERINO, no uso da atribuição
que lhe confere o art.87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, considerando a
Lei n 8.159, de 8 de janeiro de 1991, o Decreto n 4.073, de 3 de janeiro de 2002 e o
Decreto n 4.915, de 12 de dezembro de 2003, resolve:
Art. 1 Fica determinado que o Código de Classificação e a Tabela de
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às AtividadesFim das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, aprovado pela Portaria n
92, de 23 de setembro de 2011, do Diretor-Geral do Arquivo Nacional, é de uso
obrigatório nas IFES, ficando a cargo destas dar publicidade aos referidos
instrumentos técnicos.
Parágrafo único. O Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e
Destinação de Documentos de Arquivo relativos às Atividades-Fim das IFES
encontram-se disponíveis para consultas e cópias no sítio eletrônico do Sistema de
Gestão de Documentos de Arquivos - SIGA, da Administração Pública Federal:
http://www.siga.arquivonacional.gov.br.
Art. 2 Os dirigentes ou gestores das áreas em que os arquivos estejam subordinados
deverão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da publicação desta Portaria,
elaborar um relatório circunstanciado do estágio de aplicação dos referidos
instrumentos técnicos, inclusive informando o quantitativo de listagens de
eliminação de documentos em análise e/ou aprovados pelo Arquivo Nacional.
Art. 3 A autoridade máxima do órgão ou entidade ao qual a área de arquivos
pertença deverá enviar o relatório elaborado pelos dirigentes ou gestores das áreas
em que os arquivos estejam subordinados ao gabinete do Ministro de Estado da
Educação, registrando, neste documento, que está ciente da situação relatada,
apondo a data, a assinatura e o respectivo carimbo, bem como orientando, se for o
caso, da necessidade de aplicação das normas e da legislação arquivística em vigor.
Parágrafo único. O Gabinete do Ministro de Estado da Educação deverá enviar o
relatório para a Subcomissão de Coordenação do SIGA do Ministério da Educação,
para as orientações que se fizerem necessárias, de acordo com o disposto no
Decreto n 4.915, de 2003.
Art. 4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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