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EXECUTIVO/GABINETE 

 

 
 

PORTARIA Nº 279/2021 – GC 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA/RN, no uso de suas atribuições legais, em especial nos termos 

da lei Orgânica Municipal e no uso das Prerrogativas Legais, 

 

CONSIDERANDO a Instituição do Programa Areia 

Branca Digital no âmbito da administração pública municipal direta e 

indireta; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de modernizar a 

tramitação de documentos no Município, através da adoção de ferramenta 

de documento digital; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de agilizar a 

comunicação interna entre os servidores públicos do Município e o 

Público externo que buscam os serviços da Municipalidade, bem como, a 

celeridade dos atos administrativos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a 

implantação, gestão, manutenção e atualização contínua do ambiente 

digital de gestão documental; propor a edição de normas que se fizerem 

necessárias para o ambiente digital de gestão documental; controlar os 

riscos decorrentes da degradação do suporte, da obsolescência 

tecnológica e da dependência de fornecedor ou fabricante; fixar diretrizes 

e parâmetros a serem observados nos procedimentos de implantação e 

manutenção do Programa; orientar os órgãos e entidades da 

Administração Pública no processo de modelagem de documentos 

digitais e na definição de padrões de formato e conteúdo; promover a 

articulação e alinhamento de ações estratégicas relativas ao Programa, em 

conformidade com a política municipal de arquivos e gestão documental; 

disciplinar a produção de documentos ou processos híbridos e aprovar os 

critérios técnicos a serem observados no procedimento de digitalização;  

    

RESOLVE: 

 

Art. 1º NOMEAR os servidores para serem membros da 

COMISSÃO ESPECIAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA “AREIA BRANCA DIGITAL” no Município de Areia 

Branca/RN, na ordem a seguir definida: 

 

Representante do Gabinete Civil 

FRANCISCO JANIO FILGUEIRA AIRES – MATRÍCULA: 

67199 

 

Representante da Ouvidoria do Município 

JAKESON MARLEY MICHAEL DE SOUZA – MATRÍCULA: 

67440 

 

Representante da Secretaria de Administração e Recursos 

Humanos;  

SANDJA ANTONIA SANTOS DE MOURA – MATRÍCULA: 

70181 

 

Representante da Secretaria de Educação; 

ANTONIO BATISTA JUNIOR - MATRÍCULA: 74918 

 

Representante da Secretaria de Saúde; 

THIAGO AUGUSTO TAVERNARD LEITE – MATRÍCULA: 

67075 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, sendo 

providenciada sua imediata publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

  

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 

Palacete Coronel Fausto, 

 

Areia Branca/RN, 23 de julho de 2021. 

 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS  
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