
Da Seção de Biblioteca e Pesquisa
- SBP -

Art. 10. Compete ao Chefe da Seção de Biblioteca e Pesquisa:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela SBP;

II - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;

III - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

IV - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas da SBP;

V - Prestar informações;

VI - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;

VII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades

Art. 11. Compete à Seção de Biblioteca e Pesquisa:

I - Planejar, coordenar, orientar, acompanhar e controlar as atividades de Biblioteconomia

e Documentação no âmbito da Instituição;

II - Planejar e executar as atividades técnicas ligadas à seleção, aquisição e descarte de

materiais  bibliográficos,  assim  como  os  recursos  orçamentários  disponíveis  para

aquisição desses materiais, conforme as normas existentes no Ministério Público Federal;

III - Catalogar, classificar e indexar o acervo bibliográfico em qualquer formato, seguindo

as  normas  e  padrões  específicos  para  tais  atividades  e  as  orientações  técnicas  da

Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa, na Rede de Bibliotecas do Ministério Público

Federal  e,  quando  for  o  caso,  na  Biblioteca  Digital  do  Ministério  Público  Federal,

mantendo essas bases de dados sempre atualizadas;

IV - Adotar medidas que proporcionem a segurança e a preservação de documentos e

materiais bibliográficos sob sua guarda;

V - Disseminar, seletivamente ou por serviços de alerta, informações tanto dos produtos e

serviços quanto novos materiais bibliográficos;

VI - Propor políticas de aperfeiçoamento das atividades técnicas relacionadas à seleção,

aquisição, descarte e tratamento do material bibliográfico, bem como a disseminação da

informação;

VII - Gerenciar  os  contratos  de  aquisição  de  acervo  bibliográfico,  e  demais  contratos



relacionados com as atividades da Seção.

VIII - Gerenciar  o  inventário  patrimonial  do  acervo  bibliográfico  da  Procuradoria  da

República no Distrito Federal;

IX - Realizar o levantamento dos atos normativos da Procuradoria da República no Distrito

Federal publicados nos veículos oficiais de comunicação;

X - Tratar,  consolidar  e  registrar  na  Biblioteca  Digital  do  MPF  atos  produzidos  pela

Procuradoria da República no Distrito Federal;

XI - Realizar, após prévio cadastro, as atividades de empréstimo e reserva de materiais

bibliográficos solicitados, bem como prestar aos usuários da Biblioteca, informações e

orientações  quanto  ao  uso  e  circulação  desse  acervo  e  dos  recursos  informacionais

disponíveis;

XII - Realizar pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais;

XIII - Efetuar a guarda, ordenação e remanejamento dos documentos do acervo;

XIV - Coligir, processar, preservar e disponibilizar as informações referentes à memória da

Procuradoria da República no Distrito Federal;

XV - Gerenciar  a  implementação da Política  de Gestão do Patrimônio  Documental  na

unidade, viabilizando a classificação, avaliação e destinação dos documentos de acordo

com o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade e Destinação

de Documentos do Ministério Público Federal;

XVI - Prestar  assessoria  aos  setores  visando  à  organização  e  classificação  da

documentação passível de arquivamento para posterior envio ao arquivo;

XVII - Viabilizar a consulta e monitorar  o acesso,  arquivamento e desarquivamento de

documentos e processos administrativos e extrajudiciais sob sua custódia;

XVIII - Desempenhar atividades de conservação, restauração e guarda da documentação

administrativa e extrajudicial na fase intermediária e permanente, incluindo as cópias de

manifestações judiciais protocolizadas;

XIX - Compartilhar acervos, produtos e serviços com as demais bibliotecas do Ministério

Público Federal; e

XX - Processar tecnicamente o acervo de valor permanente descrevendo e elaborando

instrumentos de pesquisa, com vistas à divulgação da memória institucional perante a



sociedade e o atendimento às pesquisas a documentos arquivísticos históricos.
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