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Relatório Final das atividades realizadas como  primeiros passos para implantação da Comissão
Permanente de Documentos Sigilosos - CPADS/IFMT
objetivo: descrever as atividades realizadas para implantação da Comissão Permanente de Avaliação
de Documentos Sigilosos
A Portaria de número 1.215, de 06 de junho de 2018 (anexa ao Relatório) cria preliminarmente a
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos presidida pela servidora Waldinéia
Lemes da Cruz Alves. Durante os meses seguintes do ano de 2018, a Presidenta reuniu com os
membros e orientou sobre os desenvolvimentos dos trabalhos. A primeira decisão foi orientar sobre a
leitura de materiais fornecidos pela Controladoria Geral da União e legislações concernentes ao tema.
Em setembro de 2018, a presidenta solicitou a mudança de titular considerando que as atividades de
presidência são, de fato, mais direcionadas à autoridade de monitoramento do SIC e à gestão do Sic por
ser este servidor o responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão e aquele que trabalha
diretamente com a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012.
Assim, mudou-se a presidência e os trabalhos passaram a ser feitos sob presidência da servidora
Maristela Abadia Guimarães
Durante o ano de 2019, foram feitas várias reuniões com a Comissão, porém houve intercorrências que
impossibilitaram a agilidade das ações, dentre elas: todos os membros exerciam uma série de funções e
de gestão, assim seus horários estavam muito sobrecarregados, o que impossibilitava uma atenção
específica sobre os andamentos da Comissão; que várias legislações - leis, decretos, portarias, Instrução
normativas - foram sancionadas e que exigiam uma leitura acurada para um trabalho adequado; que não
se conseguiu um servidor arquivista para orientar atividades técnicas específicas dessa função, somente
foi possível um membro participante a partir de janeiro de fevereiro de 2020; membros com problemas de
saúde seus ou de seus familiares que impossibilitaram o acompanhamento do trabalho; implementação
e mudanças no sistema SUAP de documentos eletrônicos para tramitação de documentos oficiais e, por
fim, a complexidade do tema. Todas essas situações ilustram, ao mesmo tempo que justificam a demora
nos trabalhos.Um outro fator importante a ressaltar é que a CPADS/IFMT é uma ação proativa. Ao buscar
apoio em outras instituições federais para verificar como realizar os trabalhos, poucos eram os que já
estavam realizando o trabalho. Assim, apesar da demora na implantação, apesar das dificuldades, o
IFMT age de forma proativa e e também inaugura a atividade de verificação de análise de documento
sigilosos, o que significa a busca de maior resolutividade quando se trata de agir com transparência,
A CPADS, portanto, encerra os trabalhos preliminares com a última reunião realizada em 15 de junho de
2020, quando: a) fez a leitura final da Instrução Normativa que, após revisão feita pela revisora do IFMT,
segue anexa a este processo  para o Gabinete da Reitoria para tramitação a que fizer jus; b)
necessidade de nova reunião para decisão sobre qual servidor(a) assumirá a presidência da CPADS
para os trabalhos futuros; c) após essa decisão do item anterior, solicitação de portaria para a Comissão;
d) criação da página da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos.
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