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de tal forma que o desembolso de pontos para usufruto de incentivos implica na correspondente redução do saldo de pontos 
registrados; e 

V - o usufruto dos pontos carece de prévia validação da DRH. 
Art. 12. Havendo mais de um interessado no usufruto de determinado incentivo institucional, utilizar-se-

ão os seguintes critérios de desempate: 
I - maior saldo de pontos de reconhecimento; 
II - maior tempo de serviço na PRR1; 
III - maior tempo de serviço no respectivo cargo; 
IV - maior tempo de serviço em cargo de provimento efetivo no Ministério Público da União; 
V - maior número de dependentes econômicos registrados em seus assentamentos funcionais; e 
VI - maior idade. 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 13. A implantação do Programa Desempenho Premiado será realizada no exercício 2011 e de forma 

gradual, em especial, no que se refere à identificação corporativa de fontes de reconhecimento e de incentivos institucionais, e 
ao início do registro e do usufruto dos pontos. 

§1°. Podem ser considerados, para fins de registro, fatos ocorridos a partir do dia 07 de janeiro de 2011, 
desde que haja a prévia regulamentação. 

§2°. O registro de pontos e a validação de seu usufruto serão realizados a partir do dia 07 de janeiro de 
2011. 

Art. 14. Incumbe à DRH, no âmbito de sua respectiva competência, encaminhar a  SECREG, no prazo de 
60 dias da publicação da Portaria, proposta de instituição de fontes iniciais de reconhecimento, de incentivos institucionais cuja 
implantação ocorrerá em 2011 e de adequação de atos normativos necessária à implantação efetiva do Programa Desempenho 
Premiado. 

Parágrafo único. Demais incentivos e fontes de reconhecimento poderão ser  implantados posteriormente, 
na medida da efetivação das adequações normativas necessárias, ou a critério da Administração, mediante edição de ato 
próprio. 

Art. 15. Cabe à CI, com apoio da DRH, prover solução de Tecnologia da Informação (TI) necessária ao 
funcionamento do Programa Desempenho Premiado. 

Art. 16. O Programa Desempenho Premiado pode ser usufruído de modo concomitante à utilização de 
outros mecanismos para recompensa e reconhecimento institucionais. 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Portaria nº 81, de 15 de dezembro de 2010. 
 

Regulamenta o Prêmio de Servidor Destaque do Programa de 

Reconhecimento por Resultados dos Servidores da PRR - 1ª Região. 

 

O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PRR – 1ª REGIÃO, no uso das atribuições legais 
conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e 

Considerando a Instituição do Programa de Reconhecimento por Resultados dos Servidores da PRR – 1ª 
Região - Desempenho Premiado, pela Portaria/PRR1 nº 80/2010, RESOLVE: 

Art. 1º. Regulamentar o Prêmio de Servidor Destaque do Programa de Reconhecimento por Resultados da 
PRR – 1ª Região, tendo por finalidade agraciar os colaboradores ativos que tenham se destacado no exercício de suas 
atividades, valorizando as competências pessoais e funcionais, como reconhecimento e incentivo à excelência dos serviços 
prestados, no desempenho de suas atribuições como colaborador para o aprimoramento institucional. 

Parágrafo único. Será premiado 1 colaborador em cada mês.  
DO OBJETIVO DO PROGRAMA 
Art. 2º. O Programa tem por objetivo a valorização das competências, considerando que a capacidade de 

gerar resultados dentro desta Regional depende essencialmente da competência, da motivação, do comprometimento e da 
integração de seus colaboradores, na busca pela excelência dos serviços, e pelo aprimoramento institucional e social. 

DAS CONVENÇÕES 
Art. 3º. Para fins deste Programa considera-se: 
I - Procuradoria ou PRR1: Procuradoria Regional da República da 1ª Região; 
II - SECREG: Secretaria Regional; 
III - Colegiado: Colegiado Gestor do Programa de Desempenho Premiado; 
IV - DRH: Divisão de Recursos Humanos; 
V - CI: Coordenadoria de Informática; 
VI - ASCOM: Assessoria de Comunicação; e 
VII - Colaboradores: membros, servidores do Quadro de Pessoal Permanente da PRR1, comissionados, 

requisitados, estagiários, terceirizados e aprendizes. 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
Art. 4º. Poderão participar do processo de seleção os membros, servidores ativos,  ocupantes de cargos em 

comissão, terceirizados, estagiários e aprendizes em efetivo exercício e com atuação de destaque na implementação de idéias 
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ou projetos que tenham contribuído para a excelência das atividades da PRR1 e que atendam aos critérios de eleição constantes 
deste Regulamento. 

§ 1º. O colaborador que não desejar ter seu nome indicado para o processo de seleção visando a concorrer 
ao Prêmio de Servidor Destaque poderá solicitar formalmente sua exclusão a seu Coordenador.  

§ 2º. Somente poderão participar do processo de seleção servidores sem penalidades administrativas 
disciplinares registradas em seus assentamentos funcionais, que antecedam até 24 (vinte e quatro) meses do prazo estabelecido 
para participação no processo seletivo. 

DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
Art. 5º. Compete à SECREG o planejamento e a coordenação geral do Programa. 
Art. 6º. Compete à SECREG, em articulação com a ASCOM, o planejamento e a execução da campanha 

de divulgação do Programa, de forma a garantir a mobilização do corpo funcional para o processo seletivo. 
CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO 
Art. 7º. A indicação dos colaboradores será feita considerando os seguintes critérios: 
I - atividade desempenhada além da expectativa de suas responsabilidades; 
II - comprometimento com resultados da Instituição; 
III - qualidade do trabalho; 
IV - capacidade de apresentar soluções inovadoras (criatividade); 
V - capacidade para trabalhar em equipe;  
VI - cortesia no atendimento ao público interno e externo; e 
VII - iniciativa. 
ETAPAS DE SELEÇÃO 
Art. 8º. A concessão do Prêmio de Servidor Destaque ocorrerá após a conclusão das 3 (três) etapas 

referidas a seguir: 
a) 1ª ETAPA - INDICAÇÃO: a indicação do candidato ocorrerá até o dia 7 (sete) de cada mês, ocasião em 

que cada Coordenador poderá indicar candidato, observado os aspectos referidos no artigo 3º, vedada a própria indicação. A 
divisão das Coordenadorias será da seguinte forma: 

I - 1 servidor indicado pelo Gabinete do Procurador-Chefe Regional; 
II - 1 servidor indicado pela Coordenadoria Jurídica; 
III -1 servidor indicado pela Coordenadoria de Informática; 
IV - 1 servidor indicado pela Coordenadoria de Administração; 
V - 1 servidor indicado pela Divisão de Biblioteca; 
VI - 1 Terceirizado indicado pela SECREG; e 
VII - 1 Estagiário indicado pelo Setor de Estágio. 
b) 2ª ETAPA - SELEÇÃO: a seleção dos candidatos ocorrerá no período do dia 8 a 25 de cada mês, 

quando estarão disponibilizados para votação, na Intranet, o nome dos  candidatos indicados. 
c) 3ª ETAPA - HOMOLOGAÇÃO: a homologação do certame ocorrerá ao final da seleção, após 

consolidação da apuração eletrônica, e a indicação do mais votado de acordo com os critérios estabelecidos no parágrafo único 
do artigo 1º deste Regulamento.  

Parágrafo único. Em caso de empate na 3ª etapa, o desempate será feito considerando os seguintes 
fatores: 

I - maior tempo de serviço na PRR1;  
II - maior tempo de serviço no MPU; e 
III - maior idade. 
Art. 9º. Poderão votar uma única vez todos os colaboradores da PRR1. 
DA PREMIAÇÃO 
Art. 10. Os colaboradores agraciados com o Prêmio de Servidor Destaque receberão premiação indicada 

pela SECREG. 
Parágrafo único. A concessão do Prêmio será divulgada na intranet, até o final do mês.  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 11. O Prêmio de Servidor Destaque será concedido mensalmente pela PRR1, observada as 

disposições deste Regulamento. 
Art. 12. A publicidade dos resultados de cada etapa do processo será efetivada pela Intranet.  
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS JULIANA GRANJA DE ALBUQUERQUE 

Procurador Chefe Regional Secretária Regional 
 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 

 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE REGIONAL 
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