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Portaria nº 50, de 25 de abril de 2011. 
 

Estabelece o fluxograma de rotinas das unidades da PRR – 1a 

Região. 

 

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

Considerando a necessidade de normatização e padronização das rotinas desenvolvidas no âmbito da 
Administração desta PRR - 1ª Região, RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer, por meio de fluxogramas, as etapas para cumprimento das principais rotinas das 
unidades administrativas desta PRR-1ª Região, sem prejuízo das atribuições estabelecidas no Regimento Interno do MPF e 
demais legislações vigentes. 

§1º. Cabe à Assessoria de Comunicação (ASCOM) dar publicidade aos fluxogramas na página da intranet 
da PRR - 1ª Região. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Portaria nº 51, de 25 de abril de 2011. 
 

Dispensa e designa servidores para o encargo de substituto eventual 

de Chefe de Seção. 

 
O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª 

REGIÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e tendo em vista o 
disposto na Portaria PGR/MPU nº 287, de 12 de junho de 2007, RESOLVE: 

Art. 1º. Dispensar o servidor CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA, Técnico Administrativo, 
matrícula MPF nº 20.690-3, do encargo de substituto eventual do Chefe, FC-2, da Seção de Execução Financeira 
(SEOF/COORADM). 

Art.2º. Designar a servidora ISABELLA MARY RODRIGUES DA SILVA, Técnico Administrativo, 
matrícula MPF n° 21.151-6, para exercer o encargo de substituto eventual do Chefe, FC-2, da SEOF. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Portaria nº 54, de 27 de abril de 2011. 
 

Institui a Comissão Organizadora das festividades do 20º aniversário 

da PRR – 1ª Região. 

 
O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no 

uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, RESOLVE: 
Art. 1º. Instituir a Comissão Organizadora das festividades do 20º aniversário da PRR – 1ª Região. 
Parágrafo único. As festividades ocorrerão no decorrer do mês de novembro de 2011. 
Art. 2º. A Comissão Organizadora é composta pelos seguintes integrantes:  
I – Dra. ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO – Procuradora Regional da República – 

Presidente;  
II – ROSANE ANDRADE REIS DE ARAÚJO LOSCHI, Técnico Administrativo, matrícula MPF nº 

11.766-8;  
III – NORMA MARIA DA SILVA, Técnico Administrativo, matrícula MPF nº 2.685-9; e 
IV – RAQUEL BATISTA DE OLIVEIRA, Técnico Administrativo, matrícula MPF nº 10.803-1. 
Art. 3º. São atribuições e competências da Comissão Organizadora: 
I – Planejar, divulgar e acompanhar a realização das festividades; 
II – Resolver possíveis questões de suporte técnico e de infra-estrutura que possam surgir durante a 

realização dos eventos. 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Portaria nº 56, de 29 de abril de 2011. 
 

Regulamenta a Portaria Normativa SRH/MPOG nº 03, de 7 de maio 

de 2010 e dá outras providências. 

 
O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª 

REGIÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e 
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Considerando a necessidade de preservar e garantir a saúde e a segurança dos membros, servidores, 
estagiários, terceirizados e demais trabalhadores nas dependências do edifício-sede da PRR – 1ª Região, 

Considerando a edição da Portaria Normativa SRH/MPOG nº 03, de 7 de maio de 2010, RESOLVE: 
Art. 1º. Instituir normas com o objetivo de regulamentar a Portaria Normativa SRH/MPOG nº 03, de 7 de 

maio de 2010. 
Art. 2º. Fica instituída a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, com as seguintes atribuições e 

competências: 
I – planejar, coordenar e executar as ações de vigilância e promoção à saúde, propondo medidas de 

prevenção e de correção nos ambientes e processos de trabalho; 
II – sistematizar e analisar os dados gerados nas ações de vigilância e promoção à saúde, notificando os 

agravos relacionados ao trabalho no sistema SIAPE – Saúde; 
III – emitir laudos e relatórios dos ambientes e processos de trabalho, bem como produzir documentos 

circunstanciados sobre os agravos à saúde do servidor com vistas ao estabelecimento de nexo dos acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho; 

IV – elaborar o perfil epidemiológico da saúde dos servidores, a partir de fontes de informação existentes 
com o objetivo de subsidiar as ações de atenção à saúde do servidor; 

V – propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em especial a melhoria das 
condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho; 

VI – propor atividades que desenvolvam atitudes de co-responsabilidade no gerenciamento da saúde e da 
segurança, contribuindo, dessa forma, para a melhoria das relações e do processo de trabalho; e 

VII – valorizar e estimular a participação dos servidores, como protagonistas e detentores de 
conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes transformadores da realidade. 

Art. 3º. Visando à transdisciplinaridade, a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) é 
formada por 10 (dez) servidores, sendo: 

I – 1 (um) do Gabinete do Procurador-Chefe; 
II - 1 (um) da Secretaria-Regional; 
III - 1 (um) da Coordenadoria de Administração; 
IV - 1 (um) da Coordenadoria de Informática; 
V - 1 (um) da Coordenadoria Jurídica; 
VI - 1 (um) da Divisão de Biblioteca; 
VII – 2 (dois) representando os gabinetes; e 
IX – 1 (um) do Serviço Médico. 
Art. 4º. A CISSP deve ser instituída em votação por meio eletrônico a ser realizada até o quinto dia útil do 

mês de maio, a cada 02 (dois) anos. 
Art. 5º. A CISSP deve apresentar o Plano de Ações de Vigilância e Promoção à Saúde (PAVPS) no prazo 

de 90 (noventa) dias da sua instituição para apreciação do Procurador-Chefe Regional, com vigência de 2 (dois) anos. 
§ 1º. O PAVPS deve ser aprovado pelo Procurador-Chefe Regional e ser divulgado por meio de portaria. 
§ 2º. Caso o Procurador-Chefe Regional não aprove o texto do PAVPS parcialmente, as sugestões de 

modificações devem ser encaminhadas no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento do texto original. 
§ 3º. Não sendo aprovado o texto original do PAVPS em sua totalidade, a comunicação à CISSP deve ser 

feita no mesmo prazo do parágrafo anterior, e nova proposta deve ser encaminhada em até 30 (trinta) dias da comunicação. 
Art. 6º. Os casos omissos e duvidosos são resolvidos pelo Procurador-Chefe Regional. 
Art. 7º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Portaria nº 60, de 29 de abril de 2011. 
 

Estabelece critérios para a elaboração, a atualização e o 

acionamento da Lista de Suplência para substituição de Procurador 

Regional da República previamente designado para sessão de órgão 

julgador do Tribunal Regional Federal da 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,  
Considerando a necessidade de regulamentar a elaboração, a composição e a atualização da Lista de 

Suplência dos Procuradores Regionais da República da PRR – 1ª Região, e  
Considerando a deliberação do Colegiado dos Procuradores Regionais da República da 1ª Região para 

que sejam fixados e consolidados os critérios para o acionamento e recusa da Lista de Suplência, RESOLVE: 
I. DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 
Art. 1°. A suplência é o ato destinado à substituição do Procurador Regional da República designado 

originalmente para exercer a representação do MPF em sessão de julgamento do TRF – 1ª Região, conforme estabelecido 
semestralmente por Ordem de Serviço do Gabinete do Procurador-Chefe Regional da PRR1 – 1ª Região (GABPCR) que define 


