
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 293, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DO  AMAPÁ,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  foram  delegadas  pela  Portaria  PGR/MPF  nº 

1086/2016, bem como na Portaria PGR/MPF n.º 357/2015, com fulcro na Portaria PR/AP nº 95, de 

23 de março de 2017, publicada no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico, DMPF-e nº 

58/2017, de 27 de março de 2017, Caderno Administrativo, página 23,

CONSIDERANDO o  teor  da  Portaria  PR/AP nº  286,  de  30  de  agosto  de  2017, 

publicada  no  Diário  do  Ministério  Público  Federal  Eletrônico,  DMPF-e  nº  165/2017,  de  1º  de 

setembro de 2017, Caderno Administrativo, página 220, e

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Manual de Rotinas Administrativas da Procuradoria da República 

no Estado do Amapá, na forma do anexo desta Portaria.

Art. 2º As propostas de alteração do Manual deverão ser devidamente fundamentadas 

e  conter  a especificação das  vantagens provenientes  para que sejam submetidas ao Procurador-

Chefe.

Parágrafo Único. Antes da decisão do Procurador-Chefe, a proposta será submetida 

ao Escritório de Processos Organizacionais desta Procuradoria para emissão de parecer.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor em 11 de Setembro de 2017.

Publique-se.

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 8 set. 2017. Caderno Administrativo, p. 22.

http://textual.pgr.mpf.mp.br/aplicativos/bases/DiarioMPF/EDMPF-ADM/DMPF-ADMINISTRATIVO-2017-09-06.pdf
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http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26587/PT_PGR_MPF_2015_357.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/95380/PT_PGR_MPF_2016_1086.pdf?sequence=1&isAllowed=y


ANEXO

Chefia de Gabinete (CG)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições da chefia de gabinete do procurador-chefe:

1) Gerenciar e executar todas as atividades administrativas de gabinete do Procurador-Chefe;

2) Gerenciar a agenda de compromissos institucionais do Procurador-Chefe;

3) Organizar fisicamente todos os processos, procedimentos e documentos;

4) Controlar a tramitação, recebimento e saída de processos, procedimentos e documentos, tanto 

físicos como eletrônicos e seus respectivos prazos;

5) Cumprir os despachos e preparar os expedientes do Procurador-Chefe;

6) Organizar a agenda de compromissos institucionais do Procurador-Chefe, do arquivo pessoal e 

das viagens, bem como exercer encargos específicos que lhe sejam determinados;

7) Solicitar pesquisas à ASSPA, sob demanda do Procurador-Chefe;

8) Acompanhar correição, inspeção e inventário;

9) Atender o público interno e externo;

10) Elaborar, cadastrar e expedir ofícios, memorandos, relatórios, portarias, certidões, dentre outros 

de caráter administrativo;

11) Efetuar registro de todas as providências no Sistema Único;

12) Solicitar por meio do Sistema a publicação dos atos oficiais;

13) Comunicar aos setores interessados os afastamentos do Procurador-Chefe;

14) Cumprir as orientações de caráter funcional e administrativo emanadas pelo Procurador-Chefe;

15) Coordenar a elaboração de estudos, pesquisas e projetos de interesse do Procurador-Chefe;

16) Prestar assistência e destinar demandas às assessorias vinculadas ao gabinete do Procurador-

Chefe, as quais são Assessoria Especial, Assessoria Jurídica e Assessoria de Comunicação Social, 

bem como a Seção de Planejamento e Gestão Estratégica;

17) Elaborar a escala de plantão de membros e servidores;

18) Organizar a pauta de reuniões do Colégio de Procuradores.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

Não existe regulamentação nacional ou local que delimite as atribuições desta seção.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Gerência dos documentos destinados ao Procurador-Chefe

1.1) Documento Físico 

1.1.1) Receber o documento fisicamente;



1.1.2) Receber o documento no Sistema Único;

1.1.3) Analisar o objeto do documento recebido;

1.1.4) Encaminhar à apreciação do Procurador-Chefe, para deliberação;

1.1.5) Registrar o despacho de lavra do Procurador-Chefe, no Sistema Único;

1.1.6) Executar a determinação do Procurador-Chefe.

1.2) Documento Eletrônico 

1.2.1) Receber o documento, eletronicamente, no Sistema Único;

1.2.2) Analisar o objeto do documento recebido;

1.2.3) Cientificar o Procurador-Chefe do documento recebimento, para deliberação;

1.2.4) Executar e cumprir as providências determinadas em despacho pelo Procurador-chefe, no 

Sistema Único.

2) Gerência dos Procedimentos de Gestão Administrativa

2.1) Autuação de  PGEA no Setor

2.1.1) Receber despacho do Procurador-Chefe determinado a autuação do PGEA;

2.1.2) Autuar PGEA no Sistema Único;

2.1.3) Proceder a instrução do PGEA;

2.1.4) Movimentar o procedimento para o setor designado para instrução do PGEA;

2.1.5) Com a conclusão da instrução do procedimento, submeter à apreciação do Procurador-Chefe;

2.1.6) Caso seja determinado novas diligências, retornar à instrução;

2.1.7) Encaminhar ao Setor de Gestão Documental quando determinado o arquivamento.

2.2) PGEA recebido de outro setor

2.2.1) Receber o PGEA no Sistema Único;

2.2.2) Encaminhar o procedimento à apreciação do Procurador-Chefe;

2.2.3) Executar as providências determinadas no despacho deliberado;

2.2.4) Movimentar os autos ao setor competente, com a respectiva movimentação no Único;

2.2.5) Caso promova o arquivamento, encaminhar ao Setor de Gestão Documental.

3) Gerência dos Atos e Comunicações Oficiais

3.1) Expedição de Portaria

3.1.1) Elaborar minuta de portaria;

3.1.2) Cadastrar a minuta no Sistema Único;

3.1.3) Encaminhar à apreciação do Procurador-Chefe;

3.1.4) Solicitar a publicação da portaria;

3.1.5) Solicitar à Assessoria de Comunicação a publicação na intranet local;

3.1.6) Cumprir as providências cabíveis e, se necessário, arquivar no Sistema Único.



3.2) Expedição de Ofício/Memorando

3.2.1) Elaborar minuta de ofício;

3.2.2) Cadastrar minuta de ofício no Sistema Único;

3.2.3) Encaminhar a minuta do ofício à apreciação do Procurador-Chefe, para assinatura;

3.2.4) Movimentar o Ofício ao destinatário.

4) Gerência das Reuniões do Colégio de membros da PR/AP

4.1) Agendar Reunião 

4.1.1) Agendar reunião do Colégio de membros;

4.1.2) Consultar os membros, com prazo de, no mínimo, 10 dias de antecedência, para que se 

manifestem sobre os assuntos de interesse para manifestação;

4.1.3) Em caso de reunião extraordinária, agendar reunião com maior brevidade possível.

4.2) Pauta de Reunião 

4.2.1) Colher as manifestações dos membros;

4.2.2) Consolidar a pauta de reunião, anuída pela Procurador-Chefe;

4.2.3) Cientificar os membros do teor da pauta e do local, no máximo, 1 dia antes da reunião.

5.3) Registro da Reunião do Colégio de Membros da PR/AP

5.3.1) Elaborar ata da reunião do colégio de membros da PR/AP;

5.3.2) Preparar a sala de reunião a ser utilizada pelo colégio de membro;

5.3.3) Acompanhar a reunião de colegiado e realizar os registros necessários à elaboração da ata;

5.3.4) Anuída a minuta da ata de reunião, providenciar o cadastro da ata no Sistema Único;

5.3.5) Colher a assinatura de todos os Procuradores da República participantes;

5.3.6) Arquivar a ata de reunião tanto no Sistema Único quanto no arquivo físico.

6) Gerência dos Afastamentos de Membros

6.1) Férias

6.1.1) Receber as marcações de férias dos membros, oportunamente, em reunião de colegiado, para 

cada semestre;

6.1.2) Elaborar planilha com as informações dos afastamentos do membros, que demonstre as 

coincidências dos afastamentos;

6.1.3) Atualizar, sempre que necessário, a planilha dos afastamentos.

6.2) Folga Compensatória

6.2.1) Receber as pretensões de folga compensatória dos membros, via correio eletrônico;

6.2.2) Verificar eventual coincidência de afastamento que resulte em prejuízo ao limite mínimo de 

membros na unidade;

6.2.3) Encaminhar ao Procurador-Chefe, para autorização;



6.2.4) Registrar a folga compensatória na planilha de afastamento;

6.2.5) Encaminhar a solicitação ao NUGEP, para registro no setor.

7) Gerência das Substituições de Ofícios

7.1) Identificar os ofícios que necessitarão de substituição no mês;

7.2) Elaborar o esquema de substituição mensal;

7.3) Submeter à apreciação dos membros;

7.4) Minutar a portaria de substituição;

7.5) Cadastrar a minuta de portaria no Sistemá Único;

7.6) Encaminhar a portaria de substituição ao Procurador-Chefe, para assinatura.

8) Gerência dos Plantões

8.1) Plantão de Servidores 

8.1.1) Consultar, bimestralmente, via correio eletrônico, os servidores interessados a integrarem a 

escala de plantões da PR/AP;

8.1.2) Receber as manifestações dos interessados, via correio eletrônico;

8.1.3) Realizar triagem dos interessados a partir de critérios objetivos;

8.1.4) Minutar a portaria da escala de plantões;

8.1.5) Cadastrar a minuta de portaria no Sistemá Único;

8.1.6) Encaminhar a portaria da escala de plantões de servidores ao Procurador-Chefe, para 

assinatura.

8.2) Plantão de Membros

8.2.1) Elaborar a minuta da escala de plantões de membros a partir da informações existentes na 

planilha de afastamentos dos membros;

8.2.2) Submeter a minuta da escala de plantões à apreciação dos membros;

8.2.3) Cadastrar a minuta de portaria no Sistema Único;

8.2.4) Encaminhar a portaria da escala de plantões de membros ao Procurador-Chefe, para 

assinatura.

9) Gerência da Agenda de Compromissos Institucionais do Procurador-Chefe

9.1) Reuniões

9.1.1) Receber a solicitação de reunião;

9.1.2) Encaminhar a solicitação ao Procurador-Chefe, para apreciação;

9.1.3) Registrar a reunião na agendar digital do Procurador-Chefe;

9.1.4) Após a realização da reunião, registrar no Sistema Único.

9.2) Viagens Institucionais

9.2.1) Receber a demanda do Procurador-Chefe;



9.2.2) Registrar a reunião na agendar digital do Procurador-Chefe;

9.2.3) Encaminhar memorando ao NUGEP, para emissão de diárias e passagens. 

Assessoria de Comunicação Social (Ascom)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições da Assessoria de Comunicação Social:

1)  Coletar,  produzir,  redigir,  revisar  e  editar  conteúdo  voltado  à  divulgação  pelos  veículos  de 

comunicação institucionais internos e externos; 

2) Prestar assessoramento e apoio às atividades institucionais específicas de jornalismo; 

3) Realizar assessoria de imprensa; 

4) Acompanhar e analisar conteúdo de comunicação institucional divulgado na mídia; 

5)  Realizar  cobertura  fotojornalística  e  de  videojornalismo  para  produção  de  conteúdo  de 

comunicação institucional; 

6) Propor novos canais de comunicação institucional; 

7) Gerenciar estudos e pesquisas para aprimoramento da comunicação institucional;

8) Criar e gerenciar instrumentos de mensuração de resultados de ações em comunicação;

9) Analisar necessidades, planejar e gerenciar ações de publicidade e propaganda; 

10) Gerenciar e apoiar a criação de identidades visuais e campanhas publicitárias para divulgação 

institucional; 

11) Gerenciar e apoiar a criação de projetos gráficos para publicações institucionais; 

12) Propor e gerenciar, em conjunto com profissionais de TI, o desenvolvimento de soluções web 

em comunicação institucional; 

13) Gerenciar o conteúdo de comunicação institucional em plataformas digitais; 

14) Gerenciar redes sociais da instituição; 

15) Gerenciar e apoiar ações de relações públicas; 

16) Realizar a gestão de bancos de imagens, áudios e vídeos de comunicação institucional; 

17) Gerenciar e apoiar a produção de vídeos institucionais; 

18) Desenvolver planejamento em comunicação institucional; 

19) Planejar e executar projetos de comunicação institucional.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Política de Comunicação – Portaria PGR/MPF nº 918, de 18 de dezembro de 2013

2) Manual de Redação em Comunicação Social – Portaria PGR/MPF nº 104, de 18 de fevereiro de 

2014

3) Manual de Identidade Visual – Portaria PGR/MPF nº 105, de 18 de fevereiro de 2014

4) Manual de Redes Sociais – Portaria PGR/MPF nº 106, de 18 de fevereiro de 2014



III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Criação e produção de conteúdo jornalístico

1.1) Demanda de matérias institucionais

1.1.1) Pesquisar por pauta no Sistema Aptus;

1.1.2) Receber demanda de membros e/ou servidores.

1.2) Produção de texto jornalístico

1.2.1) Ler peça jurídica integral ou documento administrativo, quando houver;

1.2.2) Interpretar as informações;

1.2.3) Consultar  histórico de divulgação sobre o assunto;

1.2.4) Pesquisar em dicionários, obras jurídicas, legislação na web sobre expressões ou sanções; 

1.2.5) Questionar o interessado na divulgação acerca de dúvidas sobre o tema;

1.2.6) Realizar cobertura de evento, se for o caso e se necessário.

1.3) Redação

1.3.1) Observar as regras da Língua Portuguesa e do Manual de Redação MPF;

1.3.2) Adequar o tema aos padrões de redação jornalística.

1.4) Revisão

1.4.1) Ler e reescrever o texto;

1.4.2) Revisar o conteúdo;

1.4.3) Enviar para avaliação e sugestões do demandante.

1.5) Publicação

1.5.1) Pesquisar imagem ilustrativa;

1.5.2) Tratar a imagem em programas de edição específico;

1.5.3) Ilustrar a matéria;

1.5.4) Publicar na intranet caso a notícia seja de interesse interno;

1.5.5) Publicar na intranet e no site externo www.mpf.mp.br/ap,  caso a notícia também seja de 

interesse externo;

1.5.6) Publicar na intranet nacional do MPF, caso a notícia seja de interesse nacional ou de grande 

relevância; 

1.5.7) Enviar o texto aos contatos jornalísticos (mailing) por correio eletrônico;

1.5.8) Fazer follow-up (contatar jornalistas por telefone ou aplicativos de mensagem para verificar 

interesse na pauta).

2) Gerenciamento do perfil oficial do MPF/AP no Twitter

2.1) Notícias do próprio MPF/AP

2.1.1) Identificar notícia de interesse externo a ser dada publicidade no Twitter;



2.1.2) Adaptar o texto em uma ou mais postagens de 140 caracteres;

2.1.3) Publicar no perfil oficial do MPF/AP;

2.1.4) Avaliar resposta às interações de usuários nas postagens e no perfil do MPF/AP;

2.1.5) Responder a interação do usuário, após consultar setor ou procurador;

2.1.6) Sugerir a utilização de meios apropriados, como o SAC, em caso de denúncia.

2.2) Notícias de órgãos parceiros e de outras Procuradorias 

2.2.1) Realizar retuíte de publicações de parceiros avaliadas como pertinentes;

2.2.2) Receber demanda de retuíte, de outras Procuradorias, com a intenção de dar repercussão a 

determinado assunto.

2.3) Tuitaço

2.3.1) Criar hashtag das postagens do assunto em repercussão;

2.3.2) Postar, de forma organizada, com data e hora marcada;

2.3.3) Mobilizar a rede interna de assessores de imprensa do MPF para participação no tuitaço;

2.3.4) Participar de tuitaços de iniciativa de instituições ligadas à atuação do MPF;

2.3.5) Elaborar diversas postagens de até 140 caracteres referentes ao tema do tuitaço.

3 ) Atendimento à imprensa

3.1) Demanda por informações

3.1.1) Receber demanda de informações ou solicitação de entrevistas;

3.1.2) Avaliar a possibilidade de responder sem auxílio ou autorização de outro setor;

3.1.3) Prosseguir à resposta, caso seja possível;

3.1.4) Encaminhar a solicitação ao setor responsável;

3.1.5) Receber resposta do setor para posterior encaminhamento à imprensa.

3.2) Demanda por entrevista

3.2.1) Receber demanda por entrevista;

3.2.2) Avaliar a pertinência do pedido; 

3.2.3)  Verificar  a  disponibilidade  do  procurador  da  República  responsável  pelo  assunto  para 

conceder a entrevista, caso seja de interesse do MPF e relevante para o interesse público; 

3.2.4) Agendar data e hora para realização da entrevista;

3.2.5) Realizar media training, caso o procurador tenha dúvidas sobre o atendimento à imprensa; 

3.2.6) Receber a equipe de reportagem;

3.2.7) Esclarecer  o repórter sobre possíveis dúvidas que existirem sobre a pauta;

3.2.8) Acompanhar a entrevista.

4) Campanhas e Material gráfico

4.1) Elaboração de material gráfico



4.1.1) Receber demanda por e-mail ou documento;

4.1.2) Analisar a solicitação;

4.1.3) Avaliar possibilidade de atendimento;

4.1.4) Realizar o briefing com o demandante para colher informações importantes sobre público-

alvo, estratégias de divulgação, entre outros;

4.1.5) Definir especificações técnicas (tipo de publicação, papel, tamanho, quantidade);

4.1.6) Realizar planejamento visual da publicação (tipografia, cores, etc);

4.1.7) Criar a arte utilizando programas de edição;

4.1.8) Enviar para o demandante para avaliação do produto apresentado;

4.1.9) Promover os ajustes sugeridos, se for o caso;

4.1.10) Encaminhar para aprovação após os ajustes;

4.1.11) Confeccionar as artes, após a aprovação;

4.1.12) Imprimir material;

4.1.13) Cortar itens como: cartazes no tamanho A3 e A4, convites, certificados, cartões, crachás, etc;

4.1.14) Utilizar para impressão papel com um dos lados usados quando não houver alternativa ou 

quando se tratar de material para divulgação interna;

4.1.15) Solicitar suprimento de fundo para impressão das artes, se for o caso;

4.1.16)  Solicitar  impressão  em  gráficas  especializadas  de  materiais  gráficos  em  tamanhos  ou 

materiais diferenciados;

4.1.17) Encaminhar a arte desenvolvida pela Ascom à gráfica, para confecção.

4.2) Planejamento de Campanhas

4.2.1) Receber demanda de campanhas;

4.2.2) Elaborar briefing;

4.2.3) Encaminhar briefing para avaliação/aprovação do setor demandante;

4.2.4) Ajustar o briefing de acordo com o setor demandante;

4.2.5) Proceder à redação de texto sobre a campanha;

4.2.6) Confeccionar material gráfico;

4.2.7) Encaminhar o texto e o material gráfico para aprovação do setor demandante;

4.2.8) Aplicar peças a tamanhos diversos de acordo com as especificidades do meio onde será 

divulgado;

4.2.9) Imprimir o material conforme tamanhos e peças definidas no briefing aprovado;

4.2.10) Publicar o texto;

4.2.11) Afixar o material em pontos estratégicos da unidade, a depender da finalidade da campanha.



5) Clipping 

5.1) Clipping Especial Jornais Online 

5.1.1) Receber demanda do interessado;

5.1.2) Pesquisar na internet pelo conteúdo em veículos de imprensa online;

5.1.3) Analisar as notícias encontradas para verificar a pertinência;

5.1.4)  Utilizar  ferramentas  de  captura de tela  para salvar  as  notícias  como imagem e posterior 

formatação em documento único;

5.1.5) Organizar as imagens salvas em documento único no LibreOffice Writer;

5.1.6) Indicar, antes de cada notícia, o veículo jornalístico, a data e o link disponível para localizar a 

matéria;

5.1.7) Imprimir para entrega ao solicitante ou cópia salva em arquivo PDF para envio por e-mail.

5.2) Clipping Especial TV

5.2.1) Receber demanda de membro/servidor por notícia veiculada na TV de assunto pertinente e/ou 

de entrevistas concedidas;

5.2.2) Verificar a disponibilidade do vídeo de forma gratuita no site da emissora de TV;

5.2.3) Encaminhar o link para o setor de informática da PR/AP para que faça download, caso exista  

vídeo no site da emissora;

5.2.4) Salvar em mídia física;

5.2.5) Solicitar a matéria, por ofício, caso não exista vídeo no site da emissora; 

5.2.6) Aguardar o prazo de envio do material fornecido pela emissora.

6) Cobertura fotojornalística e de videojornalismo para confecção de conteúdo institucional

6.1) Receber a demanda ou identificar a necessidade;

6.1.1) Preparar o equipamento com conferência de bateria e cartão de memória;

6.1.2) Realizar a cobertura fotojornalística;

6.1.3) Fazer as fotos durante o evento;

6.1.4) Descarregar imagens do equipamento para o computador;

6.1.5) Tratar as imagens em programa de edição apropriado quando for necessário;

6.1.6) Arquivar imagens em pasta própria no Banco de Imagens, Áudios e Vídeos, na rede. 

6.2)  Cobertura  de  eventos  jornalísticos  em  vídeo  –  Gravação  feita  de  forma  contínua  com 

equipamento apoiado em tripé

6.2.1) Receber demanda ou identificar necessidade;

6.2.2) Preparar o equipamento (conferência de bateria, cartão de memória com espaço suficiente 

para o tempo de gravação, etc);

6.2.3) Instalar o equipamento em local adequado com tripé;



6.2.4) Testar imagem e áudio;

6.2.5) Gerenciar a gravação;

6.2.6) Descarregar os cartões de memória com os arquivos de vídeo para o computador;

6.2.7)  Utilizar  programas  próprios  de  edição  de  vídeo  para  pequenos  ajustes/cortes,  caso  seja 

necessário;

6.2.8) Utilizar para divulgação interna e externa, se for o caso;

6.2.9) Arquivar em pasta própria no Banco de Imagens, Áudios e Vídeos disponível na rede. 

7) Mensuração de Resultados 

7.1) Mensurar atendimentos à imprensa

7.1.1) Receber a demanda da imprensa;

7.1.2) Preencher a planilha de atendimentos à imprensa no LibreOffice Calc;

7.1.3) Marcar na planilha se o atendimento foi proativo ou se foi reativo;

7.1.4)  Encaminhar,  trimestralmente,  dados  à  Seção  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  para 

lançamento Sistema de Governança Institucional do MPF – SIGOV.

8) Realizar a gestão de Banco de Imagens, Áudios e Vídeos de comunicação institucional

8.1)  Realizar a gestão de Banco de Imagens, Áudios e Vídeos

8.1.1) Descarregar arquivos do equipamento (gravador, câmera fotográfica, câmera de vídeo, Ipad, 

celular, etc) utilizado na gravação para o computador;

8.1.2) Converter para extensão adequada (mp3 ou mp4) utilizando programa específico a fim de 

diminuir o tamanho sem comprometer a qualidade do material;

8.1.3) Verificar se o assunto dos arquivos está ligado a uma pasta já existente no Banco de Imagens, 

Áudios e Vídeos disponível na rede;

8.1.5) Salvar os conteúdos na pasta com assunto pertinente, caso já exista:

8.1.6) Criar nova pasta; 

8.1.7) Renomear com o assunto desejado;

8.1.8) Salvar o conteúdo na pasta, caso não exista. 

9) Gerenciamento dos sites de internet e intranet

9.1) Publicação de notícias e imagens internet

9.1.1) Logar no site ou na intranet com senha individual;

9.1.2) Acessar a pasta onde deve ser incluída a notícia ou a imagem;

9.1.3) Copiar a notícia;

9.1.4) Categorizar a notícia;

9.1.5) Definir se a publicação será imediata ou programada;

9.1.6) Fazer o upload da imagem;



9.1.7) Autorizar a publicação.

9.2) Criação de páginas dentro dos sites de internet ou intranet

9.2.1) Receber demanda ou identificação da necessidade;

9.2.2) Fazer o briefing com o demandante, se for o caso, a fim de conhecer o objetivo da página;

9.2.3) Planejar o serviço com estabelecimento de prazo para entrega;

9.2.4) Executar o trabalho, conforme o briefing aprovado;

9.2.5)  Realizar  a  atualização  da  página  conforme  a  demanda  do  setor  ou  de  acordo  com  a 

identificação da necessidade.

9.3) Publicação de conteúdos diversos (portarias/recomendações) na internet e na intranet

9.3.1) Acessar ou receber o conteúdo do material a ser publicado;

9.3.2) Fazer o download, se for o caso;

9.3.3) Salvar em pasta apropriada na rede;

9.3.4) Fazer o upload do material para pasta específica no site;

9.3.5) Publicar o documento.

9.4) Atualização de conteúdos

9.4.1) Receber demanda ou identificar necessidade;

9.4.2) Logar no site;

9.4.3) Acessar a pasta onde deve ser feita a atualização;

9.4.4) Alterar texto ou substituir documento, se for o caso;

9.4.5) Finalizar a atualização habilitando/aprovando a publicação.

Assessoria Jurídica (ASSJUR)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições da Assessoria Jurídica vinculada ao gabinete do Procurador-Chefe, nos termos do 

Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 328/2015):

1) Fazer o exame de legalidade das minutas de contratos, acordos e convênios firmados no âmbito 

da Unidade gestora e respectivas Unidades Administrativas Vinculadas e opinar sobre a legalidade 

de processos licitatórios e de contratações, poderão ser delegadas por órgão diverso da UAG;

2) Assessorar o Procurador-Chefe nas matérias que lhes forem submetidas;

3) Responder às consultas sobre matéria jurídica e administrativa;

4) Acompanhar as Súmulas Administrativas e os pareceres com efeitos normativos, aprovados pelo 

Procurador-Geral da República ou pelo Secretário-Geral no âmbito do Ministério Público Federal; e

5) Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia 

imediata.



II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Capítulo IV do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, trata das 

atribuições das Assessorias Jurídicas vinculadas ao Gabinete do Procurador-Chefe nas Unidades 

Administrativas de Gestão; 

2) Art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública;

3) Art. 14, alínea “d” da Portaria PR/AP nº 123/2016 que dispõe sobre a gestão e a fiscalização dos 

contratos administrativos celebrados na Procuradoria da República no Estado do Amapá.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Processos Licitatórios

1.1) Procedimentos licitatórios promovidos pela procuradoria

1.1.1) Receber demanda da Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas (SLDE);

1.1.2) Realizar o exame de legalidade da fase interna;

1.1.3) Analisar a minuta do edital de licitação e anexos;

1.1.4) Elaborar parecer jurídico;

1.1.5) Cadastrar parecer jurídico no Sistema Único;

1.1.6) Encaminhar os autos à Secretaria Estadual para abertura da fase externa da licitação, se 

presentes todos os requisitos previstos em lei;

1.1.7) Devolver os autos à SLDE para correção ou complementação, se o processo não estiver 

conforme a previsão legal.

1.2) Processos licitatórios realizados por outros órgãos

1.2.1) Receber a demanda da SLDE;

1.2.2) Realizar o exame de legalidade na licitação, bem como analisa o contrato, se houver;

1.2.3) Elaborar parecer jurídico;

1.2.4) Cadastrar parecer jurídico no Sistema Único;

1.2.5) Encaminhar os autos à SE para autorização ou não da contratação;

1.2.6) Devolver os autos à SLDE para retificação ou complementação, se o procedimento não 

estiver conforme exige a legislação.

1.3) Dispensa de licitação, Inexigibilidade de licitação e Adesão à Ata de Registro de Preços como 

órgão não participante

1.3.1) Receber a demanda da Coordenadoria de Administração;

1.3.2) Realizar o exame de legalidade nos procedimentos atinentes à dispensa de licitação, 

inexigibilidade de licitação e adesão à ARP;

1.3.3) Elaborar parecer jurídico;



1.3.4) Cadastrar parecer jurídico no Sistema Único;

1.3.5) Encaminhar os autos à SE para autorização ou não da contratação;

1.3.6) Encaminhar os autos à Seção de Contratações e Gestão Contratual para retificação ou 

complementação, se o procedimento não estiver conforme exige a legislação.

2) Contratos: 

2.1) Análise e aprovação de aditivos e apostilamento (prorrogação, repactuação, reequilíbrio 

econômico-financeiro, supressão e acréscimo).

2.1.1) Receber  demanda da Coordenadoria de Administração;

2.1.2) Realizar o exame de legalidade dos aditivos e apostilamentos de prorrogação, repactuação, 

reequilíbrio econômico-financeiro contratual, supressão e acréscimo;

2.1.3) Analisar as minutas dos aditivos ou apostilamentos contratuais;

2.1.4) Elaborar parecer jurídico;

2.1.5) Cadastrar parecer jurídico no Sistema Único;

2.1.6) Encaminhar os autos à SE para autorização dos aditamentos ou apostilamentos contratuais;

2.1.7) Devolver os autos à Coordenadoria de Administração para retificação ou complementação, se 

o procedimento administrativo e/ou a minuta não estiver de acordo com a legislação.

2.2) Análise de legalidade nos procedimentos de apuração de falta contratual

2.2.1) Receber demanda da Comissão de apuração de falta contratual;

2.2.2) Realizar o exame de legalidade, atentando-se principalmente para a presença do contraditório 

e ampla defesa;

2.2.3) Elaborar parecer, sugerindo ou não a aplicação de penalidade;

2.2.4) Cadastrar parecer jurídico no Sistema Único;

2.2.5) Encaminhar à Secretaria Estadual.

2.3) Consultivo

2.3.1) Receber demanda dos setores, através de mensagens do correio eletrônico,

telefônico e procedimentos administrativos;

2.3.2) Examinar a complexidade da consulta;

2.3.3) Verificar a necessidade de submetê-la à apreciação da Auditoria Interna do Ministério Público 

da União ou Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral da República;

2.3.4) Responder a mensagem do correio eletrônico ou contato telefônico;

2.3.5) Elaborar parecer jurídico no procedimento de gestão administrativa;

2.3.6) Cadastrar parecer jurídico no Sistema Único;

2.3.7) Devolver o processo ao setor consultante;

2.3.8) Devolver os autos ao setor consultante.



3) Assessoramento ao Procurador-Chefe

3.1) Consultivo

3.1.1) Receber a demanda do Procurador-Chefe;

3.1.2) Realizar a análise jurídica aplicada à consulta;

3.1.3) Elaborar parecer jurídico;

3.1.4) Cadastrar parecer jurídico no Sistema Único;

3.1.5) Devolver a consulta ao Procurador-Chefe.

3.2) Assessoramento

3.2.1) Receber a demanda do Procurador-Chefe;

3.2.2) Minutar manifestações solicitadas pelo Procurador-Chefe ou Chefia de Gabinete;

3.2.3) Devolver a demanda ao  Procurador-Chefe ou Chefia de Gabinete.

4) Acompanhamento de atos administrativos

4.1.1) Acompanhar os informativos do Tribunal de Contas da União e da Audin/MPU, Súmulas 

Administrativas e pareceres com efeitos normativos, aprovados pelo Procurador-Geral da República 

ou pelo Secretário-Geral no âmbito do Ministério Público Federal;

4.1.2) Selecionar as decisões/pareceres/súmulas atinentes as atribuições dos setores administrativos;

4.1.3) Encaminhar ao setor interessado para conhecer das decisões/pareceres/súmulas, por meio de 

correio eletrônico.

Seção de Pesquisa e Análise Descentralizada (SEPAD)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições previstas no regulamento da Assessoria de Pesquisa e Análise do MPF (Portaria 

PGR/MPF nº 414/2013):

1) Assessorar técnica e operacionalmente os procuradores da República no desempenho de suas 

funções institucionais;

2) Assistir o Procurador-Chefe da Unidade do MPF no relacionamento com órgãos e entidades que 

disponham de dados, informações e estruturas necessárias à atuação institucional, propondo 

inclusive a celebração de convênios, cooperações técnicas e protocolos de intercâmbio de 

informações;

3) Pesquisar, coletar, armazenar, gerenciar, proteger, processar, analisar e difundir dados, internos ou 

externos, inclusive produzindo conhecimento, necessários ao exercício das funções institucionais 

dos membros do MPF;

4) Assegurar a cadeia de custódia das provas e informações sigilosas que estiverem sob sua 

responsabilidade;

5) Classificar, gerenciar e controlar os dados, informações e conhecimentos, segundo o grau de 



importância e sigilo, e a sua disseminação aos membros do MPF;

6) Interagir localmente com outros órgãos públicos, dentro da missão da Asspa/MPF;

7) Manter relacionamento com a respectiva unidade de Segurança Institucional para o 

aperfeiçoamento de suas atividades;

8) Realizar diligências externas;

9) Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade determinadas pela autoridade competente.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Portaria PGR/MPF nº 414, de 5 de julho de 2013 - Regulamento da Assessoria de Pesquisa e 

Análise do Ministério Público Federal;

2) Portaria PGR/MPF nº 1.048, de 17 de Dezembro de 2015 - Regulamenta o Serviço de Diligências 

Externas no âmbito do Ministério Público Federal, e dá outras providências.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Pesquisa e coleta de informações

1.1) Receber os pedidos de pesquisas, via Sistema Nacional de Pedidos (SNP/SPEA), solicitados 

pelos gabinetes dos procuradores da República, lotados nesta Unidade;

1.2) Coletar informações em fontes abertas e fechadas;

1.3) Elaborar relatório de pesquisa, através do Sistema Nacional de Pedidos (SNP/SPEA);

1.4) Encaminhar relatório de pesquisa aos procuradores da República.

Seção de Planejamento e Gestão Estratégica  (SEPGE)

I. ATRIBUIÇÕES 

Compete à Seção de Planejamento e Gestão Estratégica, nos termos do Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 328/2015):

1) Elaborar e monitorar instrumentos de planejamentos e relatórios de planos, painéis e metas no 

âmbito da sua Unidade Administrativa de Gestão;

2) Apoiar atividades e projetos que aprimoram métodos de trabalho do Ministério Público Federal, 

com foco em resultados para a sociedade;

3) Apoiar a formalização e a gestão da execução da estratégia no software utilizado no Ministério 

Público Federal, cadastrando e atualizando tempestivamente o planejamento da sua Unidade 

Administrativa de Gestão e os projetos sob sua gerência;

4) Informar a Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica sobre atualizações do planejamento 

da sua Unidade Administrativa de Gestão, prestando as informações adicionais e disponibilizando 

documentos quando solicitados; 

5) Apoiar a disseminação das ações de comunicação ligadas ao planejamento estratégico no âmbito 

da sua Unidade Administrativa de Gestão;



6) Reportar à Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica os resultados e as possibilidades de 

aperfeiçoamento do planejamento da sua Unidade Administrativa de Gestão;

7) Apoiar a captação de informações de diagnósticos promovidos pela Secretaria- Geral;

8) Auxiliar os gestores da unidade a implementar políticas e diretrizes definidas pelas Secretarias e 

Unidades Nacionais;

9) Prestar assessoria à chefia superior no planejamento e monitoramento da estratégia 

organizacional alinhados ao planejamento orçamentário;

10) Realizar estudos, levantamentos e análises de natureza orçamentária e financeira visando ao 

aprimoramento do planejamento da Unidade Administrativa de Gestão;

11) Colaborar com a realização da proposta orçamentária do Ministério Público Federal, 

apresentando análise técnica de caráter avaliativo sobre as informações encaminhadas pelas 

respectivas chefias da Unidade Administrativa de Gestão;

12) Coordenar a inserção e a atualização das informações da Unidade Administrativa de Gestão no 

Portal da Transparência do Ministério Público Federal e em outros ambientes virtuais em que se 

fizer necessário o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, ressalvada a responsabilidade de 

cada setor promover a transparência das informações sob sua incumbência;

13) Colaborar com o processo de avaliação de desempenho realizado pelos cogestores no âmbito da 

Unidade Administrativa de Gestão, conforme regulamentação específica do Sistema de 

planejamento; 

14) Analisar as informações da avaliação da execução orçamentária e financeira da Unidade 

Administrativa de Gestão, com base em regulamento específico; e

15) Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia 

imediata. 

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Portaria PGR n°687/2011 – Instituiu o Planejamento Estratégico Institucional do MPF;

2) Resolução CNMP nº 147, de 21 de junho de 2016, que dispõe sobre o planejamento estratégico 

nacional do Ministério Público, estabelece diretrizes para o planejamento estratégico do Conselho 

Nacional do Ministério Público, das unidades e ramos do Ministério Público e dá outras 

providências;

3) Portaria PR-AP PR-AP nº 204, de 23 de agosto de 2016, que alterou o gerente e gerente 

substituto do Escritório de Processos da PR-AP.

4) Portaria PR-AP PR-AP nº 68, de 6 de março de 201, que estabelece o calendário e os objetivos 

das Reuniões de Monitoramento da Estratégia no âmbito da PR-AP;

5) Portaria PR-AP PR-AP nº 153, de 2 de maio de 2017, alterou a Comissão de Escritório de 



Processos Organizacionais da PR-AP;

6) Portaria PR-AP PR-AP nº 155, de 4 de maio de 2017 que estabeleceu plano de disseminação da 

metodologia de gestão por processo na PR-AP para o exercício de 2017.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Composição do Escritório de Processos Organizacionais (EPO) local

1.1) Verifica existência de EPO local

1.1.1) Buscar, nos meios apropriados, normativa que trate da composição local do EPO.

1.2) Sugere composição do EPO local

1.2.1) Caso a composição não exista, ou esteja inativa, buscar dentre os servidores aqueles que 

possuam perfil e/ou capacitação em gestão de processos.

1.2.2) Integrar a EPO local;

1.2.3) Submeter os nomes para apreciação do Procurador-Chefe.

1.2.4) Elaborar minuta de portaria com os nomes aprovados pelo Procurador-Chefe.

1.3) Indica servidores para capacitação

1.3.1) Divulgar cursos de interesse dos servidores da equipe de EPO que não possuam a capacitação 

adequada ou que necessitem de atualização. 

1.4) Divulga cursos de interesse do EPO

1.4.1) Reforçar a comunicação do período do curso de inscrição aos interessados.

2) Apoio ao Escritório de Processos do MPF - EPO/MPF

2.1) Recebe demanda

2.1.1) Receber as demandas do EPO/MPF

2.2) Prepara logística

2.2.1) Prover as necessidades relativas a espaço, pessoal, material de apoio e divulgação, De acordo 

com a demanda.

2.3) Acompanha execução dos trabalhos

2.3.1) Monitorar o andamento das atividades suprindo necessidades apontadas que porventura 

possam surgir, durante o período de execução da demanda.

3) Acompanhamento de Mapeamento de Processos de trabalho

3.1) Orienta metodologia

3.1.1) Realizar orientação técnica quanto à metodologia a ser utilizada (suporte metodológico), 

quando demandado ou caso verifique inconsistências no uso da metodologia.

3.1.2) Encaminhar modelos e publicações de materiais, links com processos semelhantes mapeados 

em outras unidades, tirar dúvida da ferramenta de modelagem.



3.2) Acompanha cumprimento do cronograma

3.2.1) Acompanhar o cumprimento do cronograma através de reuniões periódicas junto ao gerente 

do EPO e dos dirigentes dos processos mapeados.

3.3) Auxilia na definição dos indicadores

3.3.1) Ao término do mapeamento auxiliar na escolha dos melhores indicadores que reflita a 

evolução do processo mapeado (quais as fontes de extração dos dados, a periodicidade de 

mensuração, a fórmula (se houver), metas e responsável pela mensuração).

3.4) Acompanha atualização do processo de trabalho

3.4.1) Em consonância com as normas regulamentares, verificar a necessidade de adequação/ajuste 

do processo mapeado.

3.4.2) O chefe da SEPGE (por iniciativa ou demandado) deverá solicitar ao gerente do EPO que, 

junto com o dirigente responsável pelo processo, realizem os ajustes necessários.

4) Monitoramento dos  Indicadores dos Processos Mapeados

4.1) Recebe indicador do EPO/MPF

4.1.1) Receber indicadores do EPO/MPF.

4.2) Cadastra no Sistema

4.2.1) Realizar cadastro do indicador do processo de trabalho no SIGOV (Sistema de Governança 

Institucional do MPF).

4.3. Solicita medição

4.3.1) Solicitar medição do indicador para determinado período, via e-mail, memorando, reunião ou 

outro meio oficial de comunicação ou busca nos meios disponíveis, principalmente no Sistema 

Único.

4.4) Cadastra resultado da medição no Sistema

4.4.1) Recebida a medição, proceder o cadastro do resultado no SIGOV (Sistema de Governança 

Institucional do MPF).

4.5) Gera relatório do indicador

4.5.1) No Sistema de Gestão, gerar o relatório específico para aquele indicador.

4.6) Propõe melhorias

4.6.1) Realizar análise crítica do resultado das medições propondo melhorias/ alterações quando 

necessário.

4.6) Comunica resultados ao dirigente do processo

4.6.1) Encaminha o relatório de medição e o resultado da análise crítica aos dirigente do processo.

4.6.2) Solicitar autorização ao Procurador-Chefe para ampla divulgação dos resultados (Intranet, 

boletim, etc).



7) Orientação na elaboração da Matriz de Responsabilidade do Projeto

7.1) Realiza reunião com gerente do projeto

7.1.1) Esclarecer ao gerente do projeto, quando demandado, o que é a matriz de responsabilidades.

7.1.2) Realizar reunião para conhecer o projeto para fazer os necessários esclarecimentos.

7.2) Orienta preenchimento da matriz

7.2.1) Orientar o preenchimento da matriz de responsabilidade pelo gerente no SIGOV (Sistema de 

Governança Institucional do MPF);

7.2.2) Prestar informações ao gerente do projeto sobre como (definir atividades da matriz; analisar 

atividades e organizá-las conforme relação de precedência; distribuir as atividades na equipe; 

estabelecer a duração das atividades; e estabelecer os prazos).

7.3) Elabora matriz de responsabilidade

7.3.1) Elaborar a matriz de responsabilidades, conforme orientações recebidas.

7.4) Valida a matriz de responsabilidade 

7.4.1) Verificar se o preenchimento está em conformidade com as orientações prestadas (aspectos 

formais).

7.5) Realiza feedback da validação

7.5.1) Informar ao gerente se o preenchimento está adequado e sugerir as alterações pertinentes, se 

for o caso.

8) Orientação em Gestão de Projetos

8.1) Recebe demanda

8.1.1) Receber a demanda via e-mail, memorando e outros meios de comunicação oficial.

8.2) Analisa demanda

8.1.2) Avaliar se a demanda é projeto e verificar que subsídios o gerente necessita para gerir o 

projeto.

8.3) Realiza orientação

8.3.1) Apresentar a metodologia de gerenciamento de projetos do MPF;

8.3.2) Apresentar o site do escritório de projetos do MPF na página da modernização;

8.3.3) Orientar o preenchimento dos formulários; e

8.3.4) Orientar o uso de ferramentas comuns à gestão de projetos (ex.: brainstorming, 

benchmarking, etc).

8.4) Confere aspectos formais dos documentos

8.4.1) Verificar, sob demanda, se o preenchimento dos documentos do projeto estão em 

conformidade com as orientações prestadas (proposta de projetos, matriz de responsabilidades, 

formulário de gestão de mudanças, gestão de riscos, etc).



8.4.2) Conferir os aspectos formais dos documentos, conforme manual do escritório de projetos do 

MPF.

Secretaria Estadual (SE)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições da Secretaria Estadual, nos termos do Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 328/2015)::

1) Planejar,   organizar,   dirigir   e   monitorar   as   atividades   relativas   a   sua   área   de atuação; 

2) Praticar atos de gestão administrativa e financeira;

3) Dirigir, na esfera de atuação da Secretaria e atendendo as diretrizes da autoridade superior, as 

ações da Unidade Administrativa de Gestão e das Unidades Administrativas Vinculadas, bem como 

promover  o seu inter-relacionamento  com as  demais  unidades  do Ministério Público Federal;

4) Auxiliar o Procurador-Chefe no estabelecimento de diretrizes administrativas e na implantação de 

programas e projetos no âmbito da Unidade correspondente;

5) Zelar pela correta aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, respeitando os limites 

estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, 

observando as normas pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal;

6) Aprovar as propostas de programação e reprogramação orçamentárias relativas à Unidade 

encaminhando-as ao Procurador-Chefe para ratificação;

7) Acompanhar e supervisionar as ações concernentes à gestão e ao planejamento orçamentário e 

financeiro, inclusive os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre a matéria;

8) Aplicar a licitantes e fornecedores penalidade de advertência e multa;

9) Celebrar e rescindir contratos sobre assuntos de sua esfera de competência;

10) Contratar,   mediante   autorização   do   Procurador-Chefe,   serviços   de   caráter continuado 

quando   houver   disponibilidade   orçamentária   no   plano   interno   para   o   pagamento   no 

exercício financeiro correspondente;

11) Autorizar   a   instauração   de   processos   administrativos,   visando   à   apuração   de 

infrações e  aplicação de penalidades em desfavor de licitantes e contratados;

12) Encaminhar   processos   administrativos,   quando   cabível,   à   autoridade competente para 

aplicação de penalidades administrativas, acompanhado de parecer fundamentado;

13) Exercer   juízo   de   reconsideração   ou   encaminhar   recurso   hierárquico   ao Procurador-

Chefe quanto à aplicação de penalidade de advertência e de multa;

14) Propor à autoridade competente o arquivamento de processos administrativos instaurados em 

desfavor de licitantes e contratados;

15) Propor   ao   Procurador-Chefe   as   prioridades   de   atendimento   das   demandas relacionadas 



à mudança de sede, construções e aquisições de imóveis;

16) Coordenar, supervisionar e gerenciar os processos de aquisição, construção, reforma, ampliação 

e locação de imóveis relativos à Unidade Administrativa de Gestão e Unidades Administrativas 

Vinculadas;

17) Propor ao Procurador-Chefe a alienação de bens móveis;

18) Expedir portarias para a designação de gestores e fiscais de contratos, bem como instruções de 

serviços;

19) Autorizar a dispensa e declarar situação de inexigibilidade de licitação;

20) Decidir os conflitos de atribuições entre as áreas vinculadas à Secretaria;

21) Viabilizar informações inerentes à Unidade Administrativa de Gestão, na sua esfera de 

competência, para subsidiar a prestação de contas do Ministério Público Federal;

22) Auxiliar o Procurador-Chefe no processamento dos requerimentos de diárias e passagens,   bem 

como,   com   o   auxílio   da   Assessoria   de   Planejamento   e   Gestão   Estratégica, acompanhar 

e   analisar   a   execução   das   despesas   correspondentes   e   fornecer   informações   para 

subsidiar a programação orçamentária para o exercício subsequente; e

23) Exercer   outras   atribuições   fixadas   pelo   Procurador-Chefe,   observando   o limite das 

competências que lhe foram conferidas.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Regimento Interno Administrativo do MPF

2) Portaria PRAP nº 135, de 29 de maio de 2015, dispõe sobre a delegação de atribuições do 

Procurador-Chefe da Procuradoria no Estado do Amapá ao respectivo Secretário Estadual, na forma 

prevista no art. 34 do Regimento Interno Administrativo do MPF.

III – Detalhamento das atividades

1) Concessão de suprimento de fundo.

1.1) Receber memorando da Coordenadoria de Administração com solicitação de abertura de 

procedimento de gestão administrativa para concessão de suprimento de fundo;

1.2) Analisar a justificativa para concessão;

1.3) Verificar se foi juntado demonstrativo contábil com demonstrativo de existência de saldo 

disponível;

1.4) Elaborar despacho fundamentado, no caso de devolução do memorando à Coordenadoria de 

Administração para complementação de informações ou em caso de negativa de concessão de 

suprimentos de fundo;

1.5) Autorizar a concessão mediante assinatura do formulário de proposta de concessão de 

suprimento de fundos;



1.6)  Elaborar despacho, autorizando a abertura de procedimento de gestão administrativa;

1.7) Cadastrar despacho no Sistema Único;

1.8) Realizar autuação no Sistema Único;

1.9) Encaminhar os autos à SEOF para emissão de nota de empenho;

1.10) Receber os autos da SEOF;

1.11) Conferir se a nota de empenho está de acordo com o que foi autorizado;

1.12) Assinar nota de empenho;

1.13) Movimentar os autos à seção de conformidade documental.

2) Autorização de pagamento mensal de fatura utilizando suprimento de fundo

2.1) Receber os autos da Coordenadoria de Administração com solicitação de autorização para 

pagamento;

2.2) Verificar a fatura;

2.3) Verificar valor empenhado;

2.4) Elaborar despacho autorizando o pagamento;

2.5) Cadastrar despacho no Sistema Único;

2.6) Encaminhar os autos à SEOF para pagamento.

3) Prestação de contas de suprimento de fundo

3.1) Receber os autos da Coordenadoria de Administração, acompanhado da concordância com a 

prestação de contas do agente suprido e com sugestação sua aprovação;

3.2) Analisar os autos com a prestação de contas encaminhada;

3.3) Elaborar despacho fundamentado restituindo os autos ao agente suprido para complementação 

de informações/documentação ou para prestar esclarecimentos;

3.4) Elaborar despacho fundamentado aprovando a prestação de contas;

3.5) Cadastrar despacho no Sistema Único;

3.6) Movimentar os autos à SEOF.

4) Contratações nacionais

4.1) Receber mensagem eletrônica da Coordenadoria de Contratações Nacionais Estratégicas da 

PGR, com notícia de intenção de realizar contratação compartilhada e com solicitação de 

manifestação da unidade quanto ao interesse de integrar o certame na condição de participante;

4.2) Consultar o setor referente à aquisição, acerca do interesse e quantitativo a ser adquirido;

4.3) Consultar a Coordenadoria de Administração acerca da previsão orçamentária.

5) Responder a mensagem eletrônica;

5.1) Informar o quantitativo e a previsão orçamentária, em caso de interesse de participação; 

5.2) Receber mensagem eletrônica da Coordenadoria de Contratações Nacionais Estratégicas da 



PGR para ratificar o interesse e manifestar concordância com o Termo de Referência;

5.3) Elaborar despacho determinando a autuação procedimento de gestão administrativa para 

acompanhamento da contratação;

5.4) Cadastrar despacho no Sistema Único;

5.5) Realizar a autuação no Sistema Único;

5.6) Juntar aos autos as mensagens eletrônicas;

5.7) Encaminhar os autos ao setor competente, aquele que tem interesse na aquisição, para 

acompanhamento da licitação;

5.8) Receber mensagem eletrônica da Coordenadoria de Contratações Nacionais Estratégicas da 

PGR, contendo informações e documentação referentes à licitação (Ata de Registro de Preços, 

Proposta vencedora, publicação do aviso de registro de preços no DOU, Edital do pregão, certidões 

negativas, homologação);

5.9) Encaminhar a documentação referente à licitação ao setor que acompanha o certame licitatório, 

para juntada aos autos e posterior encaminhamento à Coordenadoria de Administração;

5.10) Receber o procedimento de gestão administrativa encaminhado pela Assessoria Jurídica com 

parecer;

5.11) Analisar parecer jurídico;

5.12) Elaborar despacho autorizando ou não a contratação;

5.13) Encaminhar os autos à SEOF para emissão de empenho em caso de autorização da 

contratação;

5.14) Devolver os autos à Coordenadoria de Administração em caso de necessidade de 

complementação de informações e/ou documentos.

6) Contratações locais por realização de licitação

6.1) Receber despacho da Coordenadoria de Administração com sugestão de autuação de 

procedimento para fins de instrução e acompanhamento da contratação e aprovação do termo de 

referência;

6.2) Analisar o termo de referência em relação à observância das exigências constantes no  art. 8º, II, 

do Decreto n.º 3.555/2000 e art. 9º, § 2º, do Decreto n.º 5.450/2005;

6.3) Aprovar o termo de referência e determinar a autuação de PGEA, desde que devidamente 

regular;

6.4) Devolver os autos à Coordenadoria de Administração para complementação de informações 

e/ou documentação ou regularização, em caso de não aprovação do termo de referência;

6.5) Cadastrar despacho no Sistema Único;

6.6) Realizar a autuação do PGEA no Sistema Único.



6.6) Encaminhar os autos à Coordenadoria de Administração para instrução;

6.7) Receber o PGEA encaminhado pela Assessoria Jurídica com parecer;

6.8) Autorizar a abertura da fase externa da licitação;

6.10) Encaminhar os autos ao Procurador-Chefe para autorização no caso de contratação de 

prestação de serviço de natureza continuada;

6.11) Devolver os autos à Coordenadoria de Administração para complementação de informações 

e/ou documentação ou regularização, em caso de não autorização de abertura de fase externa;

6.12) Cadastrar despacho no Sistema Único;

6.13) Encaminhar os autos à SLDE;

6.14) Receber o PGEA da SLDE;

6.15) Homologar a licitação;

6.16) Assinar contrato;

6.17) Encaminhar o PGEA ao Procurador-Chefe para assinatura do contrato.

7 ) Contratação direta por dispensa de licitação

7.1) Receber despacho da Coordenadoria de Administração com sugestão de autuação de 

procedimento para fins de instrução e acompanhamento da contratação e aprovação do termo de 

referência;

7.2) Analisar o termo de referência em relação à observância das exigências constantes no  art. 8º, II, 

do Decreto n.º 3.555/2000 e art. 9º, § 2º, do Decreto n.º 5.450/2005;

7.3) Aprovar o termo de referência e determinar a autuação de PGEA;

7.4) Devolver os autos à Coordenadoria de Administração para complementação de informações 

e/ou documentação ou regularização, em caso de não aprovação do termo de referência;

7.5) Cadastrar despacho no Sistema Único;

7.6) Realizar a autuação do PGEA no Sistema Único;

7.7) Encaminhar os autos à Coordenadoria de Administração para instrução;

7.8) Receber, via Sistema Único, o PGEA encaminhado pela Assessoria Jurídica com parecer.

7.9) Analisar o plexo documental que instrui os autos (termo de referência, relatório da SECGC com 

sugestão da modalidade de contratação, mapa comparativo de preços, mapa com limite de dispensa, 

disponibilidade orçamentária);

7.10) Elaborar despacho decisório autorizando a dispensa de licitação;

7.11) Cadastrar despacho no Sistema Único;

7.12) Encaminhar os autos à SEOF para emissão de empenho.

8) Contratação direta por inexigibilidade de licitação

8.1) Receber despacho da Coordenadoria de Administração com sugestão de autuação de 



procedimento para fins de instrução e acompanhamento da contratação e aprovação do termo de 

referência;

8.2) Analisar o termo de referência em relação à observância das exigências constantes no  art. 8º, II, 

do Decreto n.º 3.555/2000 e art. 9º, § 2º, do Decreto n.º 5.450/2005;

8.3) Aprovar o termo de referência e determinando a autuação de PGEA;

8.4) Devolver os autos à Coordenadoria de Administração para complementação de informações 

e/ou documentação ou regularização, em caso de não aprovação do Termo de Referência;

8.5) Cadastrar despacho no Sistema Único;

8.6) Realizar a autuação do PGEA no Sistema Único.

8.7) Encaminhar os autos à Coordenadoria de Administração para instrução;

8.8) Receber, via Sistema Único, o PGEA encaminhado pela Assessoria Jurídica com parecer, com 

sugestão pagamento/aquisição/contratação por meio de inexigibilidade de licitação;

8.9) Declarar, mediante despacho fundamentado, a inexigibilidade de licitação;

8.10) Cadastrar despacho no Sistema Único;

8.11) Encaminhar os autos ao Procurador-Chefe para ratificação.

9) Pagamento

9.1) Receber os autos encaminhados pela Coordenadoria de Administração com pedido de 

autorização de pagamento – PAD;

9.2) Verificar se a fatura ou nota fiscal possuem o ATESTE do fiscal do contrato;

9.3) Verificar se o valor constante na nota de empenho e no pedido de autorização de pagamento 

estão de acordo com o constante na fatura ou nota fiscal;

9.4) Verificar a regularidade das certidões;

9.5) Elaborar despacho de autorização de pagamento nos casos das contas de energia e de água;

9.6) Cadastrar despacho no Sistema Único;

9.7) Encaminhar os autos ao Procurador-Chefe para ratificação da autorização de pagamento das 

contas de energia e de água;

9.8) Assinar o pedido de autorização de pagamento. Nos demais pagamentos, PAD;

9.9) Encaminhar os autos à SEOF para emissão de nota empenho e pagamento;

9.10) Acessar o SIAFI após a SEOF comunicar que realizou os cadastros devidos;

9.11) Autorizar o pagamento no SIAFI;

9.12) Receber os autos da SEOF com a nota de empenho e ordem bancária;

9.13) Assinar a nota de empenho e ordem bancária;

9.14) Encaminhar os autos à Conformidade Documental.

10) Programação e Reprogramação Orçamentária



10.1) Receber planilhas de programação ou reprogramação encaminhadas pela Secretaria de 

Planejamento e Orçamento (SPO);

10.2) Encaminhar, mediante despacho simplificado, as planilhas à Coordenadoria de Administração 

para consultar as demandas dos setores e consolidar as informações;

10.3) Cadastrar despacho no Sistema Único;

10.4) Encaminhar a documentação à Coordenadoria de Administração;

10.5) Receber proposta de programação ou reprogramação orçamentária encaminhada pela 

Coordenadoria de Administração;

10.6) Analisar a proposta;

10.7) Aprovar a proposta, caso esteja correta;

10.8) Enviar a proposta ao Procurador-Chefe para apreciação e se for o caso ratificação;

10.9) Devolver a proposta à Coordenadoria de Administração, em caso de retificação.

11) Prorrogação contratual

11.1) Receber autos da Assessoria Jurídica com parecer;

11.2) Analisar a documentação constante nos autos (manifestação favorável do fiscal e da 

contratada, comprovação da vantajosidade da prorrogação para a administração, certidões regulares, 

extrato de custeio básico, previsão contratual, parecer jurídico, minuta de termo aditivo, etc);

11.3) Autorizar, mediante despacho, a prorrogação;

11.4) Encaminhar os autos à Coordenadoria de Administração para regularização de situação 

identificada pela Secretaria Estadual ou pela Assessoria Jurídica;

11.5) Cadastrar o despacho no Sistema Único;

11.6) Encaminhar os autos à SECGC para impressão do termo aditivo definitivo e providenciar 

assinatura da contratada;

11.7) Receber os autos da SECGC;

11.8) Assinar termo aditivo

11.9) Encaminhar os autos ao Procurador-Chefe para assinatura do termo aditivo.

12) Apuração de infrações e aplicação de penalidades

12.1) Receber despacho da Coordenadoria de Administração com proposta de abertura de 

procedimento de gestão administrativa para apuração de falta contratual;

12.2) Analisar relatório do fiscal do contrato;

12.3) Determinar, mediante despacho fundamentado, a autuação do procedimento de gestão 

administrativa;

12.4) Cadastrar despacho no Sistema Único;

12.5) Realizar a autuação no Sistema Único;



12.6) Encaminhar os autos à SECGC para instrução e notificação da contratada para apresentar 

defesa prévia;

12.7) Receber os autos da Assessoria Jurídica com parecer;

12.8) Analisar toda a documentação constante nos autos (contrato, aditivos, relatório do fiscal, 

notificação da contratada, defesa prévia, relatório da SECGC com sugestão ou não de aplicação de 

penalidade, parecer jurídico);

12.9) Elaborar despacho decisório aplicando ou não penalidades;

12.10) Encaminhar os autos à SECGC para notificar a contratada no caso de aplicação de 

penalidade;

12.11) Encaminhar os autos ao Procurador-Chefe no caso de arquivamento;

13) Recursos

13.1) Receber recurso interposto contra decisão de aplicação de penalidade, encaminhado pela 

SECGC;

13.2) Analisar possibilidade de reconsideração;

13.3) Elaborar despacho de reconsideração, se for o caso, e devolver à SECGC para notificar a 

contratada;

13.4) Elaborar despacho mantendo a decisão recorrida;

13.5) Encaminhar o recurso ao Procurador-Chefe.

14) Desfazimento de Bens por doação

14.1) Receber relação dos bens passíveis de desfazimento por doação;

14.2) Determinar a autuação de procedimento de gestão administrativa, mediante despacho, e 

indicar ao Procurador-Chefe membros para compor a comissão especial de desfazimento;

14.3) Cadastrar despacho no Sistema Único;

14.4) Realizar a autuação do procedimento no Sistema Único;

14.5) Encaminhar os autos ao Procurador-Chefe para constituição de comissão especial de 

desfazimento;

14.6) Receber o procedimento de gestão administrativa encaminhado pelo presidente da comissão 

especial de desfazimento com relatório conclusivo dos trabalhos realizados e com minuta do edital 

de intenção de doação;

14.7) Analisar o relatório da comissão e a minuta do edital;

14.8) Devolver os autos ao presidente da comissão para ajustes ou regularizações propostos, 

mediante despacho fundamentando;

14.9) Sugerir ao Procurador-Chefe, por intermédio de despacho fundamentado, a aprovação do 

relatório conclusivo da comissão, a oferta dos bens classificados como ociosos a outras unidades do 



MPU e o encaminhamento da minuta do edital à Assessoria Jurídica para emissão de parecer;

14.10) Receber os autos da Assessoria Jurídica com parecer;

14.11) Devolver os autos ao presidente da comissão para ajustes ou alterações na minuta do edital;

14.12) Elaborar despacho;

14.13) Assinar o edital e autorizar o procedimento externo de doação.

Seção de Segurança Orgânica e Transporte (SESOT )

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições da Seções de Segurança Orgânica e Transporte nos termos do Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 328/2015):

1) Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades de segurança e transporte institucional;

2) Assessorar o Procurador-Chefe ou o Procurador responsável pela segurança da Unidade 

Administrativa Vinculada nas questões relativas à segurança institucional; 

3) Elaborar, implementar e atualizar o Plano de Segurança Orgânica da respectiva unidade do 

Ministério Público Federal, observando as orientações da Secretaria de Segurança Institucional; 

4) Auxiliar o Procurador-Chefe a dar publicidade oficial ao Plano de Segurança Orgânica da 

respectiva Unidade, após homologação pelo Secretário-Geral do Ministério Público Federal; 

5) Subsidiar as respectivas Procuradorias da República nos Municípios na elaboração dos Planos de 

Segurança Orgânica, assessorando-as na respectiva homologação e publicação;

6) Executar a atividade de assessoria técnica de segurança, bem como auxiliar a Secretaria de 

Segurança Institucional, quando solicitado;

7) Mapear os Sistemas e serviços essenciais e situações de emergência e elaborar planos e 

procedimentos que visem aumentar o nível de segurança das unidades;

8) Compartilhar conhecimentos, dados e informações relacionadas a assuntos de segurança, 

fortalecendo o canal técnico e operacional entre a Secretaria de Segurança Institucional, Unidade 

Administrativa de Gestão e Unidades Administrativas Vinculadas; 

9) Auxiliar a SESOT, quando solicitado, nas atividades de proteção de membros, servidores e, se 

necessário, de seus familiares, para garantia do exercício das funções institucionais; 

10) Recepcionar e conduzir membros, autoridades, servidores e outras pessoas relacionadas às 

atividades institucionais do MPF, quando autorizado pela autoridade competente;

11) Transportar materiais e processos administrativos, judiciais e extrajudiciais com a respectiva 

entrega e protocolização, garantindo a segurança do objeto transportado; 

12) Realizar diligências que envolvam a atividade de segurança institucional; 

13) Entregar notificações e intimações, para a localização de pessoas e levantamento de 

informações;



14) Realizar a fiscalização dos contratos de segurança e bombeiro civil, da PR/AP;

15) Supervisionar os procedimentos de saída de materiais, equipamentos e volumes, bem como o 

Sistema de controle de acesso de visitantes na respectiva unidade do Ministério Público Federal; 

16) Vistoriar as instalações internas e externas da respectiva Unidade do Ministério Público Federal, 

realizando rondas e inspeções inopinadas; 

17) Manter atualizado o registro de controle de recebimento, entrega e cadastramento dos crachás 

funcionais fornecidos pela Secretaria de Segurança Institucional, bem como o resgate do crachá por 

ocasião da saída da respectiva unidade do Ministério Público Federal; 

18) Controlar o Sistema de claviculário da respectiva unidade;

19) Inspecionar, conduzir e registrar a movimentação e recolhimento de veículos automotores; 

20) Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia 

imediata .

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Regimento interno do MPF, aprovado por meio da Portaria SG/MPF nº 382 de 5 de Maio de 

2015;

2) Portaria PR/AP nº 25, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a trâmite de expedientes 

administrativos pelos correios e pelo Setor de Transportes da PR/AP;

3) Portaria PR/AP nº 29, de 1º de fevereiro de 2017, que dispõe sobre transporte de processos e 

inquéritos policiais pelo Setor de Transportes da PR/AP;

4) Resolução nº 156, de 13 de dezembro de 2016, que institui a Política de Segurança Institucional e 

o Sistema Nacional de Segurança Institucional do Ministério Público, e dá outras providências.

5) Portaria n º11, de 18 de janeiro de 2017, que dispõe sobre o controle de acesso no âmbito PR/AP.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Solicitação de veículo oficial para transporte de pessoal

1.1) Receber solicitação de veículo oficial no Sistema de Gestão da Frota (SGF) com, no mínimo, 

com 60 minutos de antecedência;

1.2) Analisar o pedido (chefe da SESOT) para verificação do tipo de atividade e quais servidores 

estão disponíveis para execução;

1.3)  Designar servidor da SESOT (chefe da SESOT) para realizar o transporte solicitado;

1.4) Acessar o SGF (servidor designado para o realizar o transporte);

1.5) Realizar a escolha de veículo oficial a ser usado no transporte de pessoal;

1.6) Verificar, com antecedência mínima necessárias, as condições de uso do veículo oficial, para 

garantir as condições ideias de segurança no transcorrer da atividade;

1.7) Verificar a quilometragem rodada (quando do retorno da atividade);



1.8) Lançar tanto na ficha de saída do veículo como no SGF (quando do retorno da atividade). 

2) Solicitação de entrega de documentos urgentes ou “em mãos”

2.1) Receber, por meio do SGF, o pedido de entrega de documentos urgentes ou para serem 

entregues “em mãos”. Na solicitação deve constar no campo “observação” o endereço e o número 

do protocolo do Sistema Único a fim de garantir a máxima rastreabilidade do expediente;

2.2) Proceder ao recebimento do documento, na sala de SESOT, mediante assinatura de protocolo 

de entrega, do servidor interessado na entrega do documento;

2.3) Designar servidor da SESOT para fazer a entrega (pelo chefe da SESOT);

2.4) Realizar a entrega dos documentos, após realizar o trâmite de uso de veículo do SGF;

2.5) Verificar a quilometragem (após o retorno da atividade);

2.6) Lançar tanto na ficha de uso de veículo, quanto no SGF.

2.7) Devolver a contrafé do documento entregue ao setor interessado, por meio de assinatura do 

protocolo de recebimento.

3) Manutenção da limpeza de veículos oficiais

3.1) Analisar os veículos oficiais que precisam ser manutenidos e limpos pela equipe terceirizada a 

serviço da PR/AP;

3.2) Informar quais serão os veículos aos terceirizados;

3.3) Acompanhar a manutenção e limpeza dos veículos, que ocorrerão nas segundas e quintas-feiras.

4) Recebimentos de processos na Justiça Federal 

 4.1) Realizar a carga de processos na Justiça Federal às sextas-feiras, no horário de 10h30min, pelo 

servidor da SESOT que cumprir o expediente pelo período da manhã neste dia;

 4.2) Designar um colaborador terceirizado para que o apoie na atividade;

 4.3) Receber os processos em cada Vara da Justiça Federal, atentando para a conferência da guia de 

recebimento, visando a evitar equívocos no recebimento de processos;

 4.4) Entregar os processos na Coordenadoria Jurídica da Unidade, juntos com as suas respectivas 

guias de recebimento, ao chegar na PR/AP.

5) Entrega de processos na Justiça Federal

5.1) Recolher, diariamente, em cada gabinete, os processos a serem entregues na Justiça Federal 

(servidor da SESOT auxiliado por terceirizado designado);

5.2) Iniciar esta atividade, no período de segunda a quinta-feira, às 15h, e na sexta-feira às 

13h30min;

5.3) Entregar os processos em cada Vara da Justiça Federal, solicitando a assinatura da guia de 

recebimento;

5.4) Devolver as guias de recebimento das contrafés assinadas pelos servidores da Justiça Federal 



aos gabinetes (servidor da SESOT que realizar a entrega dos processos será o responsável por 

devolver as guias).

6) Entrega de inquéritos policiais na Superintendência da Polícia Federal

6.1) Recolher, nos gabinetes, os inquéritos policiais a serem entregues à Polícia Federal, nas quartas 

e sextas-feiras, às14h30min;

6.2) Atentar para a conferência da guia de recebimento, visando a evitar equívocos no recebimento 

de inquéritos policiais;

6.3) Designar  um colaborador terceirizado para que o apoie na atividade;

6.4) Proceder a entrega de inquéritos policiais na Polícia Federal, solicitando a assinatura da guia de 

recebimento;

6.5) Devolver as guias de recebimento, com as contrafés assinadas, caso houver, pelos servidores da 

Polícia Federal aos gabinetes (servidor da SESOT que realizar a entrega dos inquéritos na PF será o 

responsável por devolver as guias).

7) Entregas ou apanhas excepcionais de processos na Justiça Federal ou inquéritos policiais na 

Polícia Federal

7.1) Receber e-mail oriundo de um dos Ofícios com solicitação de realização de entrega ou apanha 

de processos/inquéritos policiais fora dos horários fixados;

7.2) Encaminhar o correio eletrônico à Chefia do gabinete do Procurador-Chefe para controle das 

saídas excepcionais;

7.3) Realizar a atividade de entrega ou apanha excepcional, em tempo hábil, após a ciência e 

anuência do Procurador-Chefe;

7.4) Entregar os processos ou inquérito policiais na Justiça Federal ou Polícia Federal, conforme o 

caso, solicitando a assinatura da guia de recebimento;

7.5) Devolver as guias de recebimento das contrafés assinadas pelos servidores da Justiça Federal 

ou Polícia federal, conforme o caso, aos gabinetes (servidor da SESOT que realizar a entrega dos 

processos ou Inquéritos será o responsável por devolver as guias).

8) Controle de distribuição de chaves do prédio da PR/AP

8.1)  Receber e-mail do servidor ou procurador com solicitação de cópia da chave de suas salas de 

trabalho;

8.2) Enviar pedido de cópia de chave (chefe da SESOT), via Sistema TAJÁ, para o chefe do Setor 

de Serviços Gerais informando o número da porta e a quantidade de chaves necessárias;

8.3) Receber as cópias das chaves solicitadas;

8.4) Realizar a entrega da chave para o servidor ou procurador solicitante, mediante preenchimento 

e assinatura de termo de recebimento de cópia de chave da PR/AP;



8.5) Receber as chaves cauteladas do servidor ou Procurador desligado ou removido da Unidade;

8.6) Assinar termo de devolução de chaves;

8.7) Entregar termo de devolução de chaves do servidor ou procurador.

9) Escala de viagem institucional

9.1) Organizar e controlar escala de viagem oficial dos servidores do setor (pelo chefe da SESOT); 

 9.2) Receber o pedido de indicação de servidor da SESOT para condução de veículo oficial;

 9.3) Verificar, na escala de viagem, o servidor da SESOT a ser escalado;

 9.4) Informar este servidor para que tome providências no tocante à preparação e segurança do 

veículo e trajeto a ser realizado;

 9.5) Buscar informações sobre a viagem institucional, com o procurador ou servidor que será 

conduzido na viagem;

 9.6) Realizar o transporte no dia e hora marcados;

 9.7) Confeccionar relatório minucioso da viagem realizada, fazendo constar dados relativos a 

quilometragem percorrida, abastecimentos e eventualidades que possam ter acontecido na atividade.

10) Controle de visitantes no interior  do prédio da PR/AP

10.1) Cadastrar todos os visitantes que solicitarem acesso às dependências da instituição, pela 

recepcionista;

10.2) Realizar os seguintes procedimentos durante o cadastramento: captação de foto do visitante, 

anotação do nome completo e número de identidade;

10.3) Realizar o acompanhamento e verificação da passagem do visitante pelo pórtico detector de 

metais (pelo vigilante terceirizado); 

10.4) Usar a raquete eletrônica detectora de metal, caso o pórtico detector não esteja funcionando;

3.10.5) Receber na SESOT qualquer caso excepcional ou possível problema gerado na entrada e 

saída de visitante do prédio da PR/AP, para a execução de providências cabíveis.

11) Monitoramento de câmeras da PR/AP

11.1) Realizar o monitoramento das câmeras (somente pela equipe de vigilantes e servidores da 

SESOT);

11.2) Verificar fatos ocorridos no interior do prédio da PR/AP, através das imagens gravadas no 

videomonitoramento, com a recuperação de imagens, somente com a ciência e autorização  da 

chefia da SESOT.

12) Filmagem no interior do prédio da PR/AP

12.1) Receber notificação de visitantes solicitando autorização da chefia da unidade de gravação de 

imagens no interior do prédio da PR/AP (É proibida qualquer tipo de filmagem no interior do prédio 

da PR/AP por visitantes, sem ciência da chefia da unidade);



12.2) Informar o visitantes que autorização para filmagem deverá especificar os locais autorizados 

para serem devidamente gravados;

12.3) Acompanhar o visitantes na gravação das imagens.

13) Uso de crachá

13.1) Cobrar e fiscalizar o uso regulamentar de crachá no interior da unidade (equipe da SESOT e 

os vigilantes terceirizados); 

13.2) Providenciar a regularização da utilização do crachá caso algum integrante ou visitante da 

PR/AP não esteja fazendo uso.

Seção do Programa de Saúde e Assistência Social (PLAN-ASSISTE)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições da Gerências Regional do Programa de Saúde e Assistência Social (Plan-Assiste):

1) Executar atos relativos ao Plan-Assiste sob orientação das respectivas Diretorias Executivas;

2) Zelar pelo fiel cumprimento do Regulamento Geral;

3) Cadastrar e atender aos beneficiários do Programa;

4) Autorizar procedimentos de acordo com avaliação pericial;

5) Analisar e encaminhar para pagamento as faturas apresentadas, conforme orientação da respectiva 

Diretoria Executiva;

6) Participar, ativamente, das reuniões de entidades que congreguem  instituições de assistência 

social e de saúde a que o Plan-Assiste regional esteja  filiado; 

7) Encaminhar à Diretoria Executiva os documentos por ela  solicitados.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Portaria PGR nº 113, de 16/12/2016, que aprova o Regulamento Geral do Plan-Assiste;

2) Portaria PGR nº 46/2009, que estabelece o credenciamento único de prestadores do  Plan-Assiste;

3) Norma complementar nº 1, que define a relação dos beneficiários, titulares e dependentes do 

Plan-Assiste do MPU, os percentuais de participação do custo dos serviços que lhes forem prestados 

e estabelece os critérios de cobrança da contribuição adicional e suplementar;

4) Norma Complementar nº 2, que altera a Norma Complementar nº 1;

5) Norma Complementar nº 3, que define os requisitos para comprovação de dependência 

econômica dos beneficiários especiais do Programa de Saúde e Assistência Social do MPU;

6) Norma Complementar nº 4, que estabelece normas gerais para o credenciamento de prestadores 

de serviço de saúde;

7) Norma Complementar nº 5, que altera a Norma Complementar nº 1, de 21/12/2007;

8) Norma Complementar nº 6, que altera a Norma Complementar nº 4, de 17/02/2009;

9) Norma Complementar nº 7, que define a cobertura de tratamento cirúrgico para obesidade grave e 



procedimentos cirúrgicos mamários;

10) Norma Complementar nº 8, que estabelece procedimentos quanto à liquidação de saldo devedor 

de titular falecido e define critérios para a transição da condição de dependente para pensionista, 

após morte do titular;

11) Norma Complementar nº 9, que define a relação dos beneficiários, titulares e dependentes, do 

Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União, os percentuais de 

participação do custo dos serviços que lhes forem prestados e estabelece os critérios de cobrança da 

contribuição adicional e suplementar;

12) Norma Complementar nº 10, que estabelece normas gerais para o credenciamento de 

profissionais e instituições para a prestação de serviços na área de saúde aos beneficiários do 

Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União – PLAN-ASSISTE;

13) Norma Complementar nº 11, que altera a Norma Complementar nº 9, de 15 de maio de 2012;

14) Norma Complementar nº 12, que regulamenta o benefício Assistência farmacológica para 

aquisição de medicamentos de alto custo e Auxílio para medicamentos de uso contínuo para os 

beneficiários do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União.

III. Detalhamento de Atividades

1)   Inscrição de beneficiários

1.1) Receber demanda de inscrição pelo servidor/membro, após prévia inclusão nos assentamentos 

funcionais do membro/servidor no Núcleo de Gestão de Pessoas desta Procuradoria;

1.2) Solicitar ao servidor/membro o preenchimento da ficha de inscrição de titular e dependentes e 

com apresentação de cópia do documento de identificação;

1.3) Caso o servidor seja requisitado de outro órgão, solicitar também a de cópia do contracheque de 

seu Órgão de origem;

1.4) Analisar a documentação apresentada; caso haja irregularidades, comunicar o servidor/membro 

para sanar as providências detectadas;

1.5) Informar aos beneficiários que, caso a solicitação de inscrição seja feita em até trinta contados 

da data de sua entrada em exercício no MPF, terá acesso imediato, sem qualquer carência, a toda 

cobertura oferecida pelo Programa a nível nacional;

1.6) Informar que, caso a inscrição seja posterior aos 30 dias, ou em caso de reingresso, haverá 

carência de:

1.6.1) 90 dias para procedimentos em geral;

1.6.2) 180 dias para internações hospitalares e domiciliares e procedimentos cirúrgicos, exceto 

parto;

1.6.3) 300 dias para despesas decorrentes de parto; e



1.6.4) 24 meses para tratamento de doenças preexistentes ou reparação de lesões anteriores.

1.6.5) Informar ainda demais casos de carência em caso de reingressos;

1.7) Informar aos beneficiários que a contribuição mensal será de: 

1.7.1) Titular: 2% da remuneração, debitados diretamente da folha mensal de pagamento.

1.7.2) Dependentes:

a) Cônjuge/Companheiro: 1% da remuneração

b) Filho/Enteado: 0,5% da remuneração

c) Pai/Mãe: 1,5% da remuneração

d) Especial: 1,5% do teto da remuneração

e) Ex-cônjuge: 3% do teto da remuneração

1.8) Informar ao beneficiário que o programa de saúde se dará com Coparticipação, conforme 

normas específicas. O custeio será:

ÁreaBeneficiárioTitularPlan-Assiste

Consultas e demais 

procedimentos

Titular, dependentes e 

beneficiários especiais

20%80%

Dependentes pais ou 

assemelhados

50%50%

Internações 

Hospitalares

e

Internações 

Domiciliares

Titular e dependentes10%90%

Beneficiários especiais10%90%

Dependentes pais ou 

assemelhados

50%50%

OdontológicaTitular e dependentes50%50%

Beneficiários especiais50%50%

Dependentes pais ou 

assemelhados

50%50%

2) Cadastro nos Sistemas

2.1) Cadastrar os beneficiários no Sistema Benner, no Sistema Unimed Fesp e no Sistema Gama, 

após verificar que as fichas de inscrição e documentos apresentados estão em regularidade com os 

regulamentos do Plan-Assiste;

2.2) Solicitar a emissão de todas as carteiras respectivas (Plan-Assiste, Unimed Fesp e Gama 

Saúde).



3) Desligamento

3.1) Desligamento por cancelamento

3.1.1) Receber o formulário de desligamento Plan-Assiste, devidamente preenchido pelo 

beneficiário;

3.1.2) Arquivar formulário na pasta do beneficiário;

3.1.3) Receber os respectivos cartões dos Planos de saúde;

3.1.4) Registra no formulário de desligamento a não devolução de cartões, ainda que parcial;   

3.1.5) Providenciar o cadastramento do desligamento no Sistema Benner, Unimed Fesp e, por 

correspondência eletrônica, ao Plano Gama Saúde.

3.2) Desligamento de dependentes por não apresentação de documentos

3.2.1) Notificar o beneficiário titular para apresentação de documentos;

3.2.2) Conceder prazo para titular apresentar documentos;

3.2.3) Promover o desligamento do beneficiário, não havendo apresentação dentro do prazo;

3.2.3) Informar o beneficiário que eventual retorno só será possível decorridos seis meses do 

desligamento e com carência, exceto no caso de pais anteriormente desligados em razão de não 

constarem como dependentes na declaração de imposto de renda do titular, os quais serão reativados 

sem carência.

3.3) Desligamento por falecimento

3.3.1) O titular falecido deverá permanecer ativo caso possua potenciais pensionistas (cônjuge, 

filhos menores, dependentes inválidos etc); 

3.3.2) Tão logo os pensionistas possuam matrícula no MPF, todos, inclusive os menores de idade, 

deverão solicitar a inscrição como titular pensionista;

3.3.3) Caso existam beneficiários especiais ou dependentes que obviamente não serão pensionistas, 

deverão ser notificados e desligados imediatamente, com a data do óbito do titular;

3.3.4) A inscrição dos pensionistas deverá ser feita com data retroativa (data do óbito), ocasião em 

que será efetuado o cancelamento do falecido, também com data retroativa. 3.3.5) Preencher o 

campo “Atendimento até” considerando-se um ano após o óbito. Informar a PGR, via e-mail, para a 

cobrança de contribuições atrasadas dos pensionistas.

3.3.5)

3.4) Licenças não remuneradas

3.4.1) Em qualquer caso de licença não remunerada o servidor, caso tenha interesse, deverá requerer 

formalmente sua permanência no Plan-Assiste durante a licença, realizando os pagamentos via 

boleto bancário. Caso não se manifeste, deverá ser desligado após a devida notificação. 

3.4.2) Informar o beneficiário que perderá o direito de permanecer no programa caso não realize os 



pagamentos, e em consequência, cessará o direito de sua utilização do Programa. Em caso de não 

pagamento pelos serviços utilizados poderá, dependendo do valor da dívida, ter seu nome inscrito 

na divida ativa da União.

3.5) Remoção para outro ramo

3.5.1) Quando o servidor passa a receber pelo outro ramo, o desligamento do beneficiário é feito 

pelo motivo “remoção”, sendo efetuado somente quando o servidor deixa de receber sua 

remuneração pelo MPF, o que não ocorre imediatamente;

3.5.2) Regra geral, esse acompanhamento e o desligamento no Benner são realizados pelo NUGCB, 

na PGR. Cada unidade deverá fazer o desligamento na Unimed Fesp e na Gama Saúde;  

3.5.3) Caso haja remoção entre ramos do MPU, o servidor receberá nova matrícula funcional. Isso 

implica em nova inscrição no Plan-Assiste, na Unimed e na Gama Saúde, mesmo que já tenha sido 

servidor do MPF anteriormente. 

3.5.4) A MATRÍCULA ÚNICA será sempre a mesma, devendo-se sempre verificar se faltam dados 

e, se for o caso, atualizar. 

3.5.5) Servidores recebidos de outros ramos também deverão ser inscritos somente após migrarem 

para a folha de pagamento do MPF. 

3.6) Posse em cargo inacumulável

3.6.1) Receber o formulário de solicitação de desligamento do Plan-Assiste devidamente 

preenchido;

3.6.2) Solicitar a devolução das carteirinhas do Plan-Assiste, Unimed Fesp e Gama Saúde;

3.6.3) Promover a baixa no Sistema Benner e da Unimed Fesp, bem como enviar correio eletrônico 

ao Gama Saúde para exclusão dos beneficiários.

3.6.4) Promover o desligamento do beneficiário, caso não apresente a solicitação de desligamento, 

apesar de estar em exercício em outro cargo inacumulável;

3.6.5) Caso o servidor tome posse em outro cargo no próprio MPF, deverá ser feita nova inscrição 

uma vez que houve modificação da matrícula funcional, mantendo-se a mesma matrícula única;

3.6.6) No caso da Unimed Fesp, enviar uma lista de alteração/modificação/atualização dos dados 

(basicamente matrícula funcional, info específica 1 e 2), para toda a família.

3.6.7) No caso da Gama Saúde, enviar correio eletrônico com solicitando as alterações necessárias 

(matrícula funcional e lotação, quando for o caso), sem necessidade de novo cadastro.

4) Autorização de procedimento médico

4.1) Autorização de procedimento médico

4.1.1) Receber as solicitações médicas para autorização;

4.1.2) Verificar se os procedimentos são cobertos pelo Plano;



4.1.3) Encaminhar para perícia médica, caso seja necessário;

4.1.4) Caso seja coberto, emitir a guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e 

Terapia -SP/SADT. 

4.2) Autorização de procedimento odontológico

4.2.1) Receber guia de orçamento odontológico do beneficiário devidamente preenchido pelo 

credenciado (prestador dos serviços) com os procedimentos as serem realizados.

4.2.2) Analisar a necessidade de perícia inicial. Havendo necessidade, encaminhar ao perito 

odontológico, com a emissão da respectiva guia do Sistema Benner. Caso não haja necessidade, 

autorizar o procedimento.

4.2.3) Cadastra a autorização no Sistema Benner;

4.2.4) Emitir a  guia de autorização de procedimento através do Sistema Benner.

5) Procedimento de reembolso

5.1) Orientar o beneficiário a cadastrar a solicitação na plataforma de reembolso do Plan-Assiste 

(reembolso eletrônico) e anexar recibo ou nota fiscal escaneado, que deverão conter detalhadamente 

os procedimentos realizados para comprovação de prestação do serviço e, quando se referir a 

exames complementares, juntar o pedido médico.

5.2) Analisar o pedido de reembolso (verificar a ocorrência de oferta do procedimento na cobertura 

regional do programa; e, ainda, ficar atento à plausibilidade da justificativa do beneficiário).

5.3) Aprovar o reembolso;

5.4) Comunicar o servidor (a comunicação ao servidor ocorre automaticamente via e-mail);

5.5) Solicitar pagamento do reembolso.

6) Credenciamento de prestadores de serviço

6.1) Realizar pesquisas de mercado, em busca de novos credenciados ao Plan-Assiste local;

6.2) Visitar as unidades de saúde;

6.3) Reunir com potenciais credenciados;

6.4) Solicitar documentação necessária;

6.5) Receber os originais e cópias das documentações;

6.6) Verificar a documentação está em conformidade com normas do Programa;

6.7) Autuar o procedimento de gestão administrativa;

6.8) Elaborar minuta do contrato;

6.9) Encaminhar minuta de contrato para o futuro contratado;

6.10) Orientar ao futuro contratado que não date as minutas de contrato;

6.11) Encaminhar o procedimento para Diretora de Credenciamento do Plan-Assiste em Brasília;

6.12) Após receber o procedimento com o contrato devidamente assinado de Brasília, promover, no 



prazo de cinco dias, a publicação do extrato de credenciamento;

6.13) Oficiar ao prestador encaminhando cópia do extrato de credenciamento e uma via do extrato 

do contrato assinado, com orientações de como serão prestados os serviços;

6.14) Providenciar a elaboração de uma nota na intranet informando os beneficiários do novo 

credenciamento;

7) Pagamento aos prestadores de serviço

7.1) Processamento de Contas

7.1.1) Receber faturas protocoladas;

7.1.2) Realizar as devidas conferências,

7.1.3) Autuar a fatura, gerando processo para pagamento;

7.1.4) Acompanhar no Sistema BENNER na aba em digitação se as faturas foram encaminhadas 

corretamente no formato “xml”, bem como verificar a versão utilizada pelo prestador dos serviços;

7.1.5) Após as certificações necessárias, realizar a mudança de fase para conferência;

7.1.6) Na fase em conferência, realizar todas as conferências necessárias, glosas, negações, etc;

7.1.7) Realizar a mudança de fase para pronto;

7.1.8) Quando na fase de pronto requerer nota fiscal do credenciado.

7.2) Controle Financeiro (geração de fatura para pagamento)

7.2.1) Gerar Relação de Pagamento, mediante seleção dos procedimentos que estão na fase pronto;

7.2.2) Utilizar o módulo Controle Financeiro, no Sistema BENNER, para gerar relatórios e valores 

de tributos municipais e federais,  a depender de cada caso concreto, que serão recolhidos pelo MPF. 

No controle financeiro, será contabilizado e classificado os pagamentos médicos, odontológicos, 

perícias, laboratoriais, dentre outros; 

7.2.3) Definir os tipos de pessoas (física, jurídica ou ambas) e o regimento de pagamento 

(credenciado, reembolso) que dará origem ao recebimento;

7.2.4) Definir se o pagamento será realizado com recursos próprios ou recursos da União;

7.2.5) Em seguida, gerar fatura para pagamento, colher as assinaturas e encaminhar para o setor 

financeiro da PR/AP;

7.2.6) Antes de encaminhar para o setor financeiro constatar, via SIAFI, se há recurso 

disponibilizado pera realizar o pagamento. 

Núcleo de Gestão de Pessoas (NUGEP)

I. ATRIBUIÇÕES:

Compete ao Núcleos de Gestão de Pessoas, nos termos do Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 328/2015):

1) Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as seguintes atividades no âmbito da Unidade 



Administrativa de Gestão:

a) Registro e acompanhamento funcional de membros, de servidores e de estagiários;

b) Educação e desenvolvimento profissional de membros e de servidores;

c) Assistência à saúde e ao bem-estar;

d) Gestão de desempenho e avaliação profissional; e

e) Programa de estágio e de adolescente aprendiz;

2) Observar as políticas, diretrizes e orientações técnicas oriundas da Secretaria de Gestão de 

Pessoas e da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional.

São atribuições do Chefes do Núcleos de Gestão de Pessoas, nos termos do Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 328/2015):

1) Orientar tecnicamente e acompanhar o desempenho das atividades relacionadas ao registro, ao 

acompanhamento funcional, à educação e ao desenvolvimento profissional, à saúde e ao bem-estar, 

à gestão de desempenho e à avaliação profissional e ao programa de estágio e de adolescente 

aprendiz;

2) Atuar de forma estratégica, de modo a fomentar a gestão de pessoas por competências e a gestão 

do conhecimento;

3) gerenciar os projetos estratégicos relacionados à gestão e ao desenvolvimento de pessoas;

4) Promover ações que propiciem uma atuação coordenada e integrada com as políticas nacionais de 

Gestão e de Desenvolvimento de Pessoas;

5) Fomentar atuação integrada com as demais áreas de Gestão de Pessoas e com a Secretaria de 

Educação e Desenvolvimento Profissional do Ministério Público Federal na região;

6) Zelar pelo alinhamento dos projetos, das ações e das metas aos objetivos estratégicos do 

Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal e, quando houver, da Unidade 

Administrativa de Gestão;

7) Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia 

imediata;

8) Gerenciar a movimentação dos servidores no âmbito da unidade;

9) Gerenciar o processo de recrutamento e seleção interna de pessoal; e

10) Realizar o acompanhamento funcional de servidores que se encontram em situação de 

comprometimento no desempenho das atividades laborais, associados ou não a problemas de saúde.

São atribuições do Setor de Estágio:

1) Gerenciar o número de vagas de estagiários;

2) Gerenciar o Processo Seletivo para estagiários;

3) Providenciar as convocações;



4) Realizar o procedimento para a contratação;

5) Executar o processo de ambientação dos estagiários;

6) Acompanhar o ponto dos estagiários e realizar os registros no Sistema Hórus;

7) Gerenciar o envio dos Relatórios Semestrais dos estagiários para as Instituições de Ensino;

8) Gerenciar as pastas individuais das informações dos estagiários;

9) Fornecer Declaração de realização de estágio nesta Procuradoria;

10) Realizar o procedimento de desligamento/Rescisão de contrato;

11) Solicitar crachá;

12) Realizar a conformidade documental da PR-AP.

II. Normatizações nacionais e locais

1) Lei n.° 11.788, de 25/9/2008;

2) Portaria PGR/MPU n.° 378, de 09/08/2010;

3) Portaria PGR/MPU n.º 576, de 12/ 11/ 2010;

4) Portaria PGR/MPU n.º 155, de 30/ 03/2011;

5) Portaria nº 833, de 16 de dezembro de 2011 (Manual SIAFI) – Conformidade Documental.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Setor de Registro e Acompanhamento Funcional

1) Nomeação e Admissão:

1.1) Imprimir edital no DOU;

1.2) Confirmar setor de lotação com a Chefia da Unidade;

1.3) Conferir documentação do servidor (seguir chek-list e documentação eletrônica – hórus);

1.4) Imprimir termo de posse e exercício no hórus;

1.5) Acompanhar servidor para assinatura do termo de posse e apresentação à Unidade;

1.6) Levar servidor à Assessoria de Comunicação (foto e nota para intranet);

1.7) Inserir servidor no cadastro de funcionários;

1.8) Registrar e-mail no GPS;

1.9) Registrar e-mail no GPS;

1.10) Encaminhar e-mail a informática para criação do usuário;

1.11) Cadastrar crachá provisório;

1.12) Solicitar número de registro para o setor de Documentação Funcional/PGR;

1.13) Cadastrar no SISAC/TCU, após o recebimento do número de registro; 

1.14) Tirar cópia de toda documentação entregue;

1.15) Montar o processo de admissão, na ordem indicada pela divisão de Cadastro/PGR;

1.16) Inserir ofício e autuar processo no Único;



1.17) Encaminhar o processo para SUBPES/PGR por malote; 

1.18) Abrir uma pasta funcional local.

2) Crachá

2.1) Receber fotos do novo servidor da ASCOM;

2.2) Solicitar crachá à SUCAC por e-mail;

2.3) Cadastrar no Sistema biotime, após receber o crachá;

2.4) Entregar ao servidor.

3) Frequência no Grifo

3.1) Consultar frequência de servidores no Grifo;

3.2)  Incluir jornada;

3.3) Incluir ocorrências.

4) Treinamento

    4.1) Receber solicitação de treinamento do servidor;

4.2) Preencher o formulário;

4.3) Encaminhar ao Chefe da Unidade para analisar o pedido;

4.4) Receber formulário autorizado pelo Procurador-Chefe;  

4.5) Enviar  à SEDEP o formulário e conteúdo programático para autorização; 

4.6) Instruir processo;

4.7) Encaminhar à Secretaria Estadual;    

4.8) Encaminhar nota de empenho à entidade promotora para confirmação de participação do 

servidor; 

4.9) Solicitar diárias e passagens quando o treinamento for fora da sede; 

4.10) Receber do setor de conformidade; 

4.11) Receber Nota Fiscal; 

4.12) Encaminhar à Secretaria Estadual com recomendação de pagamento; 

4.13) Receber do setor de conformidade para arquivamento.

Setor de Estágio

1) Gerenciamento do número de vagas de estagiários:

1.1) Realizar o acompanhamento das entradas, desligamentos e rescisões;

1.2) Verificar a quantidade de vagas a serem preenchidas por processo seletivo;

2) Processo Seletivo para estagiários

2.1) Rotinas preliminares

2.1.1) Verificar o referencial monetário da UAG disponível para o pagamento da GECC;

2.1.2) Selecionar servidores para compor a comissão de realização do Processo Seletivo;



2.1.3) Solicitar ao Procurador-Chefe a confecção e publicação de portaria designando os membros 

da comissão, de acordo com as atribuições especificadas na Portaria PGR nº 652/2012;

2.1.4) Preencher Formulário de solicitação preliminar de pagamento da gratificação por encargo;

2.1.5) Encaminhar o formulário ao Procurador-Chefe para assinatura;

2.1.6) Autuar Procedimento de Gestão Administrativa para instrução e acompanhamento do 

processo seletivo;

2.1.7) Elaborar minuta de edital;

2.1.8) Juntar minuta do edital aos autos;

2.1.9) Encaminhar os autos à SEDEP para aprovação da minuta do edital e autorização da realização 

do processo seletivo;

2.1.10) Abrir prazo para credenciamento das instituições de ensino, enquanto aguarda aprovação da 

SEDEP;

2.1.11) Solicitar apoio da Assessoria de Comunicação;

2.1.12) Realizar os ajustes solicitados pela SEDEP, no caso de necessidade;

2.1.13) Receber os autos encaminhados pela SEDEP com a aprovação.

2.1.14) Encaminhar edital para publicação no Diário Eletrônico do MPF  e no site da PRAP;

2.1.15) Solicitar aos membros da comissão que assinem os termos de ciência e sigilo;

2.1.16) Juntar os termos de ciência e sigilo aos autos do procedimento.

2.2) Inscrição no Processo Seletivo

2.2.1) Convocar o coordenador e os assistentes para a confirmação presencial da inscrição dos 

candidatos;

2.2.2) Publicar no site a relação de candidatos inscritos como deficientes físicos ou para o Sistema 

de cota, com deferimento/indeferimento das inscrições.

2.3) Logística do Processo seletivo

2.3.1) Escolher local com condições físicas para a realização das provas;

2.3.2) Encaminhar ofício solicitando o local para a realização das provas;

2.3.3) Solicitar ao Setor de Manutenção e Serviços gerais a disponibilização de materiais e 

terceirizados;

2.3.4) Solicitar ao Setor de Segurança Orgânica e Transporte um técnico para ficar à disposição da 

comissão no dia da prova;

2.4) Recrutamento de fiscais

2.4.1) Abrir prazo para que os servidores manifestem interesse em atuarem como fiscais durante a 

realização das provas.

2.5) Reunião



2.5.1) Agendar reunião com toda a comissão.

3) Convocações

3.1) Elaborar minuta de Edital de Convocação;

3.2) Encaminhar a minuta de edital de convocação ao Procurador-Chefe para assinatura;

3.3) Cadastrar o edital no Sistema Único;

3.4) Solicitar publicação;

3.5) Solicitar por e-mail a ASCOM a publicação do Edital.

3.6) Enviar e-mail ao candidato convocado para informar a convocação;

3.7) Juntar ao procedimento de gestão administrativa do processo seletivo o edital de convocação.

4) Contratação

4.1) Receber o estagiário na recepção e acompanhá-lo até o Núcleo de Gestão de Pessoas;

4.2) Conferir a documentação exigida pelo edital;

4.3) Fornecer ao estagiário ficha cadastral para preenchimento;

4.4) Fornecer ao estagiário Termo de Manutenção de Sigilo para preenchimento;

4.5) Fornecer ao estagiário Declaração de Inclusão para preenchimento;

4.6) Preencher Termo de Compromisso de Estágio e providenciar a assinatura nas 3 vias (do 

estagiário, Procurador Chefe e Instituição de Ensino);

4.7) Acompanhar e apresentar o estagiário no seu setor de lotação;

4.8) Realizar registro do cadastro de pessoal no Sistema Hórus;

4.9) Realizar registro do cadastro de pessoal no Sistema Sisponto;

4.10) Realizar registro do cadastro de pessoal na intranet;

4.11) Realizar pedido ao SNP para informática referente aos acessos necessários às atividades do 

estagiário;

4.12) Enviar e-mail ao estagiário com instruções de preenchimento do Plano de Atividades;

4.13) Dar acesso ao estagiário ao Sistema Bateponto;

4.14) Encaminhar por ofício e pelo próprio estagiário as três vias do Termo de Compromisso de 

estágio (para assinatura da Instituição de Ensino) e Plano de Atividades;

4.15) Receber e manter em arquivo as pastas dos estagiários contratados com uma via do Termo de 

Compromisso assinada por todas a partes.

5) Ambientação de estagiários

5.1) Expedir memorando aos procuradores da República com informações acerca do período e 

horário da realização da ambientação, para ciência e manifestação de eventual interesse na 

participação como instrutores;

5.2) Reservar auditório;



5.3) Elaborar cronograma de atividades;

5.4) Montar kits com material institucional: agenda, calendário, caneta, manuais, pasta 

personalizada;

5.5) Solicitar que a ASCOM providencie a divulgação e faça a cobertura fotográfica;

5.6) Convocar os estagiários.

6) Acompanhamento funcional

6.1) Acompanhar o ponto dos estagiários;

6.2) Realizar os registros de ausências para descontos e recessos no Horus;

6.3) Gerenciar o Sisponto;

6.4) Receber dos estagiários os relatórios semestrais preenchidos pela chefia imediata;

6.5) Expedir ofício encaminhando os relatórios semestrais para as instituições de ensino;

6.6) Criar pastas virtuais e físicas;

6.7) Gerenciar as pastas individuais contendo informações dos estagiários;

6.8) Arquivar todas as documentações relativas ao estagiário na respectiva pasta.

7) Fornecer Declaração de realização de estágio nesta Procuradoria

7.1) Elaborar e assinar a minuta.

8) Desligamento/Rescisão de contrato

8.1) Elaborar minuta de desligamento/rescisão;

8.2) Encaminhar a minuta de desligamento/rescisão ao Procurador-Chefe para assinatura;

8.3) Registrar  o desligamento no Horus e Sisponto;

8.4) Encaminhar o termo de desligamento/ rescisão para a instituição de ensino na qual o estagiário 

está matriculado.

9) Crachá

9.1) Solicitar crachá por e-mail para a SUCAC.

9.2) Receber e distribuir.

10) Conformidade documental da PR-AP: 

10.1) Receber o procedimento de gestão administrativa encaminhado pela Secretaria;

10.2) Conferir a documentação constantes nos autos (número, valor, procedimento, quitação, 

existência de empenho) conforme registro no Sistema SIAFI;

10.3) Registrar, no prazo de 3 dia úteis, a conformidade com ou sem restrição no Sistema SIAFI.

10.4) Registrar no Sistema Único, certidão com informação de realização de registro no SIAFI ou 

manual, se ocorrer o decurso do prazo.

10.5) Certificar fisicamente nos autos;

10.6) Solicitar correção aos setores pertinentes caso seja verificada alguma inconsistência ou 



ausência de documentos;

10.7) Manter arquivo das certidões e digitalização do que foi conferido;

10.8) Movimentar os autos para os setores pertinentes pelo Sistema Único.

Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD)

I. ATRIBUIÇÕES

Nos termos do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 

5 de maio de 2015), são atribuições especificas da Coordenadoria Jurídica e de Documentação:

1) Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades de apoio judiciário relativas ao 

acompanhamento interno e externo dos processos judiciais de competência do Ministério Público 

Federal;

2) Coordenar, organizar e monitorar as atividades pertinentes ao registro, à distribuição e à 

movimentação de procedimentos extrajudiciais;

3) Coordenar e supervisionar as atividades de digitalização e indexação dos processos judiciais e 

procedimentos extrajudiciais;

4) Coordenar e supervisionar a execução das atividades pertinentes à prestação de informações ao 

público; 

5) Coordenar e supervisionar o uso dos Sistemas de acompanhamento de documentos, 

procedimentos extrajudiciais e processos judiciais, prestando a devida assistência a todos os seus 

usuários; e

6) Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia 

imediata.

7) Orientar e monitorar a execução das atividades pertinentes ao registro, distribuição, 

acompanhamento, análise e classificação dos processos judiciais no âmbito da unidade;

8) Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os processos judiciais e 

inquéritos policiais confidenciais, oriundos dos órgãos judiciários e policiais;

9) Apoiar o gabinete dos membros quanto à juntada de documentos e manifestações, entre outras 

atividades cartorárias em autos confidenciais;

10) Monitorar o sobrestamento de autos confidenciais, bem como os prazos fixados para tais 

sobrestamentos;

11) Fazer conclusos os processos judicias e inquéritos policiais confidenciais para apreciação do 

membro do Ministério Público Federal;

12) Expedir ofícios comunicando o arquivamento  dos inquéritos policiais, após a ciência da 

homologação das Câmaras ou do Poder Judiciário, além daqueles que foram arquivados pelos 

membros diretamente na unidade.



II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Portaria PGR/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, que aprova o Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal;

2) Portaria PR/AP nº 172/2016, que dispõe sobre a repartição de atribuições, a autuação e 

distribuição de feitos judiciais e extrajudiciais, o afastamento de membros, o plantão e a 

participação em audiências no âmbito da Procuradoria da República no Amapá;

3) Portaria PR/AP nº 19/2017, que disciplina a rotina de tramitação interna de processos e 

procedimentos, a tramitação dos procedimentos com prioridades legais, o recebimento de processos 

e procedimentos pelos gabinetes, a tramitação dos feitos nos casos de substituição e os horários de 

saída dos veículos oficiais para transportar, buscar e/ou entregar petições, processos judiciais e 

inquéritos policiais nos órgãos externos. 

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1)  Entrada de processos confidenciais da Justiça Federal

1.1) Processo Físico:

1.1.1) Receber os processos do Setor de Transporte, em malote ou envelope lacrado, acompanhado 

das guias da Justiça Federal;

1.1.2) Conferir a numeração dos autos, a quantidade de volumes, eventuais apensos e anexos;

1.1.3) Devolver as vias à Justiça Federal, observando as mesmas cautelas do recebimento;

1.1.4) Fazer triagem, priorizando os urgentes;

1.1.5) Cadastrar no Sistema Único os processos com primeira entrada na unidade;

1.1.6) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

1.1.7) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;

1.1.8) Distribuir automaticamente os processos com primeira entrada na unidade;

1.1.9) Concluir automaticamente os autos;

1.1.10) Juntar aos autos o termo de distribuição e conclusão;

1.1.11) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

1.1.12) Encaminhar os demais processos até o dia útil seguinte;

1.1.13) Entregar os autos diretamente ao Procurador responsável. 

1.2)  Processo eletrônico via PJE

1.2.1) Receber solicitação de entrada de autos confidenciais dos servidores do Núcleo Criminal;

1.2.2) Verificar a data de disponibilização do expediente para o MPF;

1.2.3) Receber os processos de acordo com a data disponibilização, partindo-se dos mais antigos 

para os mais atuais, bem como os com prazo de manifestação ministerial; 

1.2.4) Verificar íntegra;



1.2.5) Baixar o arquivo no Sistema PJE, caso a íntegra esteja incompleta;

1.2.6) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

1.2.7) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;

1.2.8) Salvar dossiê na pasta SIGILOSA do gabinete;

1.2.9) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

1.2.10) Entregar guia de movimentação dos autos ao Procurador responsável para acompanhamento.

2)  Entrada de inquéritos policiais confidenciais oriundos Polícia Federal

2.1) Receber inquéritos da Polícia Federal, em envelopes lacrados, acompanhado das guias;

2.2) Conferir as guias com a numeração dos autos, a quantidade de volumes, eventuais apensos e 

anexos;

2.3) Devolver as guias ao servidor da Polícia Federal;

2.4) Fazer triagem, priorizando os inquéritos com réu preso;

2.5) Cadastrar no Sistema Único os processos com primeira entrada na unidade;

2.6) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

2.7) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;

2.8) Distribuir automaticamente os inquéritos com primeira entrada na unidade;

2.9) Concluir automaticamente os autos;

2.10) Juntar aos autos o termo de distribuição e conclusão;

2.11) Escanear cópia da Portaria, e do Relatório no caso de IPL relatado;

2.12) Salvar cópia da Portaria e/ou Relatório no dossiê dos autos no Sistema Único;

2.13) Entregar os inquéritos diretamente ao Procurador responsável; 

3) Entrada de processos confidenciais das Subseções Judiciárias dos Município de Oiapoque e 

Laranjal do Jari

3.1) Processo Físico

3.1.1) Receber os malotes ou envelopes do Setor de Gestão Documental;

3.1.2) Conferir a guia com a numeração dos autos, a quantidade de volumes, eventuais apensos e 

anexos;

3.1.3) Recibar a guia, se as informações estiverem corretas. Caso contrário, consignar as 

informações na guia e entregá-las em envelope lacrado ao SGD para devolução à Subseção via 

malote;

3.1.4) Fazer triagem, priorizando os urgentes;

3.1.5) Cadastrar no Sistema Único os processos com primeira entrada na unidade;

3.1.6) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

3.1.7) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;



3.1.8) Distribuir automaticamente os processos com primeira entrada na unidade;

3.1.9) Concluir automaticamente os autos;

3.1.10) Juntar aos autos o termo de distribuição e conclusão;

3.1.11) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

3.1.12) Encaminhar os demais processos até o dia útil seguinte;

3.1.13) Entregar os autos diretamente ao Procurador responsável pelo feito.

3.2) Processo digitalizado recebido por e-mail 

3.2.1) Consultar e-mail da COJUD com intimação da Subseção Judiciária;

3.2.2) Verificar se as íntegras estão legíveis e completas;

3.2.3) Solicitar novas íntegras, em caso de incompletude da íntegra;

3.2.4)  Confirmar recebimento da mensagem;

3.2.5) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

3.2.6) Salvar dossiê na pasta SIGILOSA do gabinete;

3.2.7) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

3.2.8) Encaminhar os demais processos até o dia útil seguinte;

3.2.9) Entregar guia de movimentação dos autos ao Procurador responsável, para acompanhamento.

4) Saída de autos judiciais e inquéritos policiais confidenciais Físicos

4.1) Receber os autos físicos dos Procurador com manifestação;

4.2) Acessar o gabinete do titular do feito no Sistema Único;

4.3) Cadastrar manifestação; 

4.4) Encaminhar os autos no Sistema utilizando a fase saída direta; 

4.5) Imprimir guia em uma via anotando o número do lacre do malote;

4.6) Lacrar o malote com os autos a serem enviados; 

4.7) Entregar malote ao Setor de Transporte;

4.8) Receber as guias e contrafés no malote lacrado, conferindo da integridade; 

4.9) Arquivar os expedientes devolvidos em pasta específica; 

4.10) No caso de envelopamento, colocar o carimbo de SIGILOSO no envelope, colocando-o dentro 

de outro com o endereço do destinatário, que irá sem a indicação de sigilo.

5) Saída de autos judiciais confidenciais digitalizados

5.1)  Receber  os  autos  (virtuais)  do procurador  com a manifestação devidamente  cadastrada no 

Sistema ÚNICO e assinada digitalmente;

5.2) Acessar o gabinete do titular do feito no Sistema ÚNICO;

5.3) Encaminhar os autos no Sistema utilizando a Fase Saída Direta, colocando a observação de que 

a manifestação será enviada por e-mail;



5.4) Enviar por e-mail a manifestação assinada eletronicamente;

5.5) Confirmar junto ao destinatário o recebimento e integridade das peças encaminhadas.

6) Comunicação do arquivamento físico de inquéritos policiais

6.1) Receber IPL fisicamente do gabinete;

6.2) Enviar ofícios à Polícia Federal e Justiça Federal comunicando do arquivamento do feito;

6.3) Juntar contrafés dos ofícios aos IPL's a serem arquivados;

6.4) Fazer as devidas anotações no Sistema Único;

6.5) Devolver o IPL fisicamente ao NUCRIM para arquivamento.

7) Entrada de documentos confidenciais recebidos via SGD

7.1) Receber documento em envelope lacrado do Setor de Gestão Documental, devidamente pré-

cadastrado no Sistema Único;

7.2) Completar o cadastro do documento;

7.3) Encaminhar ao gabinete destinatário entregando fisicamente ao membro titular do ofício.

8) Saída de documentos confidenciais recebidos via SGD

8.1) Receber documento confidencial físico do membro;

8.2) Acessar o gabinete no Sistema ÚNICO;

8.3) Realizar os devidos cadastros e encaminhar ao destinatário;

8.4) Envelopar o expediente via Sistema e fisicamente;

8.5) Entregar o envelope no SGD para expedição via Correios ou via SESOT;

8.6) Solicitar o número do rastreamento dos Correios para registro no expediente sigiloso;

8.7) No caso do envio via SESOT, receber a contrafé em envelope lacrado, arquivando a contrafé ou 

juntando aos autos, conforme o caso;

8.8) Arquivar a contrafé em pasta própria.

9) Atendimento via Telefone, Pessoal e por e-mail

9.1) Receber demanda;

9.2) Verificar se é possível o cumprimento da demanda e se existem instrumentos viáveis para 

extração dos dados necessários (fontes de informações para realização da entrega);

9.3) Se a demanda for inviável, sugerir adequações que permitam o resgate futuro das informações 

necessárias para a produção do estudo\relatório solicitado;

9.4) Proceder a coleta dos dados necessários à elaboração do estudo/relatório estratégico;

9.5) Proceder a análise das informações coletadas;

9.6) Extraídos e analisados os dados, elaborar Estudo/relatório/nota técnica;

9.7) Entregar relatório\estudo\nota técnica ao demandante.

10) Gestão dos Sistemas Único, Fipol e SAC via Autoriza (concessão e retirada de acesso)



10.1) Receber demanda;

10.2) Verificar as atribuições do usuário no setor demandante;

10.3) Acessar o Sistema Autoriza;

10.4) Pesquisar em tabela própria os perfis e papéis a serem concedidos;

10.5) Conceder os perfis e papéis ao usuário no setor de lotação no Único;

10.6) Comunicar a concessão ao usuário;

10.7) Finalizar atendimento.

11) Gestão do Sistema E-Proc (concessão e retirada de acesso)

11.1) Receber demanda;

11.2) Solicitar ao demandante o cadastro no site da Justiça Federal;

11.3) Receber e-mail com o nome e CPF do usuário;

11.4) Vincular o usuário ao órgão MPF-PR-AP;

11.5) Comunicar a concessão ao usuário;

11.6) Finalizar atendimento.

12) Gestão do Sistema PJE (concessão e retirada de acesso)

12.1) Receber demanda via e-mail ou SNP com os dados pessoais do usuário;

12.2) Acessar o Sistema PJE;

12.3) Realizar cadastro do usuário no Sistema de acordo com as atribuições no gabinete;

12.4) Enviar link ao usuário por e-mail para cadastro de senha.

13) Atendimento às demandas de órgãos externos (autorizar envio de autos urgentes, dossiê de autos 

sigilosos, audiências de custódia, devolução de processos urgentes para inspeção ou audiências, 

verificação e devolução física de autos, consultas, distribuição de IPL's)

13.1) Receber demanda;

13.2) Verificar se é possível o cumprimento da demanda;

13.3) Se a demanda for inviável, sugerir adequações que permitam seu cumprimento ou comunicar 

da impossibilidade;

13.4) Caso possível, realizar os atos necessários ao seu cumprimento;

13.5) Comunicar ao demandante das providências adotadas.

14) Verificação mensal do equilíbrio dos grupos de distribuição da PR/AP (Corrigir, caso haja 

erros).

14.1) Acessar o Sistema Único;

14.2) Verificar o equilíbrio do grupo de distribuição, analisando a quantidade de feitos distribuídos 

até o momento para os ofícios que o compõem;

14.3) Em caso de desequilíbrio, ajustar o grupo colocando valores para saldo compensatório;



14.4) Atualizar a série.

15) Correção de dados no Sistema ÚNICO via Perfil Master.

15.1) Receber a demanda;

15.2) Acessar o Sistema Único para verificar se é possível o cumprimento da solicitação;

15.3) Se a demanda for inviável, sugerir adequações que permitam seu cumprimento ou comunicar 

da impossibilidade;

15.4) Realizar os ajustes nos expedientes solicitados;

15.5) Comunicar ao solicitante.

16) Elaboração e extração de Relatórios Estatísticos via Extractus

16.1) Receber a demanda;

16.2) Acessar o Sistema Extractus, via Único, para verificar a possibilidade de cumprir a demanda;

16.2) Se a demanda for inviável, sugerir adequações que permitam seu cumprimento ou comunicar 

da impossibilidade;

16.3) Confeccionar relatório de acordo com os algoritmos do Sistema;

16.4) Realizar testes no relatório;

16.5)  Comunicar  ao  solicitante  da  confecção  orientando-o  de  como acessar  e  extrair  os  dados 

solicitados.

17) Extração de relatórios para a Correição.

17.1) Receber da chefia as informações de data da extração dos relatórios;

17.2) Acessar o Sistema Único 3.0, no ambiente da Corregedoria;

17.3) Extrair os relatórios de feitos sob responsabilidade, desempenho funcional e consolidado para 

Correição;

17.4)  Colocar  os  relatórios  na  pasta  referente  a  Correição  dentro  do  Gabinete  no  VOL G, 

comunicando os membros e assessoria dos respectivos gabinetes;

17.5) Encaminhar o relatório consolidado para Correição via  correio eletrônico para a Unidade 

Descentralizada da Corregedoria.

18) Confecção do formulário mensal de Interceptações Telefônicas.

18.1) Anotar os dados referentes às interceptações telefônicas na entrada dos autos na PR/AP;

18.2) Elaborar formulário com os dados com o número de investigados e telefones interceptados;

18.3) Entregar formulário ao titular do feito até 5º dia útil do mês seguinte ao de referência, para 

lançamento no Sistema de Interceptações Telefônicas até o dia 23 (vinte e três) de cada mês;

18.4) Em caso de afastamento do membro, encaminhar formulário via e-mail para a Assessoria de 

Planejamento e Informação da Corregedoria do MPF.

19) Reunião de Acompanhamento Operacional



19.1) Elaborar pauta da RAO;

19.2) Convocar os setores/seções da Coordenadoria de Administração;

19.3) Verificar o acompanhamento das  metas e indicadores do painel de contribuição, e demais 

medidas locais de responsabilidade da Coordenadoria de Administração;

19.4) Elaborar ata;

19.5) Cadastrar ata no Sistema Único;

19.6) Movimentar ata para a Assessoria de Planejamento Estratégico.

20) Elaboração de relatórios de gestão da COJUD

20.1) Receber demanda do Procurador-Chefe;

20.2) Verificar se é possível o cumprimento da demanda e se existem instrumentos viáveis para 

extração dos dados necessários (fontes de informações para realização da entrega);

20.3) Se a demanda for inviável, sugerir adequações que permitam o resgate futuro das informações 

necessárias para a produção do estudo\relatório solicitado;

20.4) Proceder a coleta dos dados necessários à elaboração do relatório;

20.5) Proceder a análise das informações coletadas;

20.6) Extraídos e analisados os dados, elaborar estudo\relatório\nota técnica;

20.7) Entregar relatório/estudo/nota técnica ao demandante;

20.8) Cientificar as partes envolvidas e solicitar autorização do Procurador-Chefe para ampla 

divulgação.

21) Coordenar o Inventário Anual e Extraordinário nos gabinetes.

21.1) Propor data de realização de inventário anual ou extraordinário;

21.2) Solicitar  junto a chefia publicação de portaria com data do inventário definida para cada 

gabinete;

21.3) Definir a equipe da COJUD que irá acompanhar os trabalhos no gabinete, separando-os por 

gabinete inventariado;

21.4) Orientar os gabinetes na verificação dos expedientes pendentes de recebimento, no setor e 

enviados não recebidos no Sistema Único, a ser comparado com os físicos;

21.5) Dirimir dúvidas acerca de pendências de expedientes no Sistema Único;

21.6) Acompanhar os trabalhos no período do inventário;

21.7) Orientar na confecção dos relatórios;

21.8) Arquivar na COJUD, cópia dos relatórios de inventários anual e extraordinário.

22) Lançamentos de afastamentos no Sistema Único

22.1) Acessar o Sistema Único;

22.2) Acessar a aba tabelas\configurar Procurador\Gabinete\Ofício\Procurador;



22.3) Localizar o membro a ser afastado;

22.4) Incluir afastamento.

23) Lançamento das substituições no Sistema Único

23.1) Acessar o Sistema Único;

23.2) Acessar a aba tabelas\configurar Procurador\Gabinete\Ofício\Procurador;

23.3) Localizar o ofício;

23.4) Incluir suspensão de conclusão para o ofício cujo membro encontra-se afastado;

23.5) Incluir substituto através da aba “Configurar Substituto Designado”.

Núcleo Cível e Criminal, Seção de Acompanhamento em Atividades

Cíveis e Criminais e Setor Eleitoral

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições do Núcleo Cível e Criminal, da Seção de Acompanhamento em Atividades Cíveis e 

Criminais e Setor Eleitoral, nos termos do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público 

Federal (Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015):

1) Orientar e monitorar a execução das atividades pertinentes ao registro, distribuição, 

acompanhamento, análise e classificação dos processos judiciais no âmbito da unidade;

2) Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os processos judiciais e 

inquéritos policiais oriundos dos órgãos judiciários e policiais;

3) Apoiar o gabinete dos membros quanto à juntada de documentos e manifestações, entre outras 

atividades cartorárias;

4) Organizar e orientar o registro das audiências judiciais;

5) Monitorar o sobrestamento de autos judiciais, inquéritos, bem como os prazos fixados para tais 

sobrestamentos;

6) Fazer conclusos os processos judicias e inquéritos policiais para apreciação do membro do 

Ministério Público Federal;

7) Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e tempestivo de 

todos os autos e documentos afetos ao setor;

8) Arquivar fisicamente os inquéritos policiais, após a ciência da homologação das Câmaras ou do 

Poder Judiciário, além daqueles que foram arquivados pelos membros diretamente na unidade.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL 

1) Portaria PGR/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, que aprova o Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal;

2) Portaria PR/AP nº 172/2016 , que dispõe sobre a repartição de atribuições, a autuação e 

distribuição de feitos judiciais e extrajudiciais, o afastamento de membros, o plantão e a 



participação em audiências no âmbito da Procuradoria da República no Amapá; 

3) Portaria PR/AP nº 19/2017, que disciplina a rotina de tramitação interna de processos e 

procedimentos, a tramitação dos procedimentos com prioridades legais, o recebimento de processos 

e procedimentos pelos gabinetes, a tramitação dos feitos nos casos de substituição e os horários de 

saída dos veículos oficiais para transportar, buscar e/ou entregar petições, processos judiciais e 

inquéritos policiais nos órgãos externos. 

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1)  Entrada de processos da Justiça Federal

1.1) Processo físico:

1.1.1) Receber os processos do Setor de Transporte acompanhado da guia da Justiça Federal;

1.1.2) Conferir a numeração dos autos, a quantidade de volumes, eventuais apensos e anexos;

1.1.3) Arquivar a segunda via da guia da Justiça Federal na pasta “Guias Recebidas”.

1.1.4) Fazer triagem, priorizando os urgentes;

1.1.5) Cadastrar no Sistema Único os processos com primeira entrada na unidade;

1.1.6) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

1.1.7) Pesquisar autos no Sistema Único, na aba Correlatos e no Aptus, nos processos com primeira 

entrada na unidade;

1.1.8) Distribuir automaticamente os processos com primeira entrada na unidade;

1.1.9) Concluir automaticamente os autos;

1.1.10) Juntar aos autos o termo de distribuição e conclusão;

1.1.11) Escanear integralmente os autos;

1.1.12) Salvar o arquivo escaneado na pasta da Cojud no Vol1;

1.1.13) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

1.1.14) Encaminhar os demais processos até o primeiro dia útil seguinte, exceto em casos 

excepcionais, previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017.

1.2)  Processo eletrônico via pendrive

1.2.1) Receber o pendrive com os arquivos digitais dos processos, acompanhados da guia da Justiça 

Federal;

1.2.2) Arquivar a segunda via da guia da Justiça Federal na pasta “Guia Recebidas”;

1.2.3) Fazer triagem;

1.2.4) Cadastrar no Sistema Único os processos com primeira entrada na unidade;

1.2.5) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

1.2.6) Pesquisar autos no Sistema Único, na aba Correlatos e no Aptus, nos processos com primeira 

entrada na unidade;



1.2.7) Distribuir automaticamente os processos com primeira entrada na unidade;

1.2.8) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

1.2.9)  Encaminhar  os  demais  processos  até  o  primeiro  dia  útil  seguinte,  exceto  em  casos 

excepcionais, previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017;

1.2.10) Salvar dossiê na pasta do gabinete e no Vol1/COJUD.

1.3)  Processo eletrônico da CEJUC via e-mail

1.3.1) Consultar e-mail funcional com intimação do Centro Judiciário de Conciliação;

1.3.2) Verificar se as íntegras estão legíveis e completas;

1.3.3) Informar a CEJUC e solicitar novas íntegras, em caso de incompletude da íntegra;

1.3.4)  Confirmar recebimento da mensagem.

1.3.5) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

1.3.6) Salvar dossiê na pasta do gabinete;

1.3.7) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

1.3.8) Encaminhar os demais processos até o primeiro dia útil seguinte, exceto em casos 

excepcionais, previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017;

1.4)  Processo eletrônico via e-Proc

1.4.1) Consultar, todas as terças-feiras, no sítio da Justiça Federal, via Sistema E-Cint, os processos 

com intimação do MPF;

1.4.2) Verificar a data limite para confirmação, bem como a urgência para manifestação;

1.4.3) Confirmar a intimação eletrônica dos processos, observada a prioridade aos urgentes e 

àqueles com menor prazo para recebimento da intimação.

1.4.4) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

1.4.5) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;

1.4.6) Salvar dossiê na pasta do gabinete;

1.4.7) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

1.4.8) Encaminhar os demais processos até o primeiro dia útil seguinte, exceto em casos 

excepcionais, previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017.

1.5)  Processo eletrônico via PJE

1.5.1) Consultar no Sistema ÚNICO, todas as terças-feiras, processos com intimação;

1.5.2) Verificar a data de disponibilização do expediente para o MPF;

1.5.3) Receber os processos de acordo com a data disponibilização, partindo-se dos mais antigos 

para os mais atuais, bem como os com prazo de manifestação ministerial; 

1.5.4) Verificar íntegra;

1.5.5) Baixar o arquivo no Sistema PJE, caso a íntegra esteja incompleta;



1.5.6) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

1.5.7) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;

1.5.8) Salvar dossiê na pasta do gabinete;

1.5.9) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

1.5.10) Encaminhar os demais processos até o primeiro dia útil seguinte, exceto em casos 

excepcionais, previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017.

2)  Entrada de processos do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/AP

2.1) Receber os processos do Tribunal acompanhado da guia da Justiça Eleitoral;

2.2) Conferir a numeração dos autos, a quantidade de volumes, eventuais apensos e anexos;

2.3) Arquivar a segunda via da guia na pasta “Guias Recebidas”;

2.4) Fazer triagem, priorizando os urgentes;

2.5) Cadastrar no Sistema Único os processos com primeira entrada na unidade;

2.6) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

2.7) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;

2.8) Distribuir automaticamente os processos com primeira entrada na unidade;

2.9) Concluir automaticamente os autos;

2.10) Juntar aos autos o termo de distribuição e conclusão;

2.11) Escanear integralmente os autos com designação de audiência;

2.12) Salvar o arquivo escaneado na pasta da Cojud no Vol1;

2.13) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, ao gabinete da PRE;

2.14) Encaminhar os demais processos até o primeiro dia útil seguinte, exceto em casos 

excepcionais, previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017.

3)  Entrada de processos do Tribunal de Justiça do Amapá - TJAP

3.1) Receber os processos do TJAP acompanhado da guia da Justiça Estadual;

3.2) Conferir a numeração dos autos, a quantidade de volumes, eventuais apensos e anexos;

3.3) Arquivar a segunda via da guia na pasta “Guias Recebidas”.

3.4) Fazer triagem, priorizando os urgentes;

3.5) Cadastrar no Sistema Único os processos com primeira entrada na unidade;

3.6) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

3.7) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;

3.8) Distribuir automaticamente os processos com primeira entrada na unidade;

3.9) Concluir automaticamente os autos;

3.10) Juntar aos autos o termo de distribuição e conclusão;

3.13) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, ao gabinete;



3.14) Encaminhar os demais processos até o primeiro dia útil seguinte, exceto em casos 

excepcionais, previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017;

3.15) Escanear integralmente os autos, caso solicitado pelo membro;

3.16) Salvar o arquivo escaneado na pasta da Cojud no Vol1.

4)  Entrada de inquéritos policiais da Polícia Federal

4.1) Receber os inquéritos da Polícia Federal acompanhado das guias;

4.2) Conferir as guias com a numeração dos autos, a quantidade de volumes, eventuais apensos e 

anexos;

4.3) Devolver as vias ao servidor da Polícia Federal;

4.4) Arquivar a segunda via da guia da Polícia Federal na pasta “Guias Recebidas”;

4.5) Fazer triagem, priorizando os inquéritos com réu preso;

4.6) Cadastrar no Sistema Único os processos com primeira entrada na unidade;

4.7) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

4.8) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;

4.9) Distribuir automaticamente os inquéritos com primeira entrada na unidade;

4.10) Concluir automaticamente os autos;

4.11) Juntar aos autos o termo de distribuição e conclusão;

4.12) Escanear cópia da portaria, e do relatório no caso de IPL relatado;

4.13) Salvar cópia da Portaria e/ou Relatório no dossiê dos autos no Sistema Único;

4.14) Encaminhar os inquéritos aos gabinetes até o terceiro dia útil, exceto em casos excepcionais, 

previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017;

5) Entrada de processos das Subseções Judiciárias dos Município de Oiapoque e Laranjal do Jari

5.1) Processo físico

5.1.1) Receber os processos do Setor de Gestão Documental acompanhado da guia da Subseção 

Judiciária;

5.1.2) Conferir a numeração dos autos, a quantidade de volumes, eventuais apensos e anexos;

5.1.3) Receber a guia, se as informações estiverem corretas. Caso contrário, consignar as 

informações na guia e entregá-las ao SGD para devolução à Subseção via malote;

5.1.4) Arquivar a segunda via da guia na pasta “Guias Recebidas”.

5.1.5) Fazer triagem, priorizando os urgentes;

5.1.6) Cadastrar no Sistema Único os processos com primeira entrada na unidade;

5.1.7) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

5.1.8) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;

5.1.9) Distribuir automaticamente os processos com primeira entrada na unidade;



5.1.10) Concluir automaticamente os autos;

5.1.11) Juntar aos autos o termo de distribuição e conclusão;

5.1.12) Escanear integralmente os autos;

5.1.13) Salvar o arquivo escaneado na pasta da Cojud no Vol1;

5.1.14) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

5.1.15) Encaminhar os demais processos até o primeiro dia útil seguinte, exceto em casos 

excepcionais, previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017.

5.2) Processo digitalizado via e-mail

5.2.1) Consultar e-mail funcional com intimação da Subseção Judiciária;

5.2.2) Verificar se as íntegras estão legíveis e completas;

5.2.3) Solicitar novas íntegras, em caso de incompletude da íntegra;

5.2.4)  Confirmar recebimento da mensagem;

5.2.5) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

5.2.6) Salvar dossiê na pasta do gabinete;

5.2.7) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

5.2.8) Encaminhar os demais processos até o primeiro dia útil seguinte, exceto em casos 

excepcionais, previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017.

5.3)  Processo digitalizado da Subseção do Laranjal do Jari via SECAM

5.3.1) Receber o pendrive com os arquivos digitais dos processos, acompanhados da guia da 

Subseção Judiciária;

5.3.2) Arquivar a segunda via da guia na pasta “Guia Recebidas”;

5.3.3) Fazer triagem;

5.3.4) Cadastrar no Sistema Único os processos com primeira entrada na unidade;

5.3.5) Dar entrada nos autos no Sistema Único;

5.3.6) Pesquisar correlatos nos processos com primeira entrada na unidade;

5.3.7) Distribuir automaticamente os processos com primeira entrada na unidade;

5.3.8) Movimentar os autos urgentes, no mesmo dia da entrada, aos gabinetes;

5.3.9) Encaminhar os demais processos até o primeiro dia útil seguinte, exceto em casos 

excepcionais, previstos na Portaria PR/AP nº 19/2017;

5.3.10) Salvar dossiê na pasta do gabinete.

6)  Gestão da pauta de audiências

6.1) Cadastrar as audiências na entrada dos autos para ciência da designação;

6.2) Verificar e-mail com pauta de audiências das Varas, Subseções e CEJUC da Justiça Federal;

6.3) Efetuar ajustes no Sistema Único;



6.4) Gerar arquivo com a Pauta da semana seguinte;

6.5) Encaminhar e-mail com a pauta consolidada para os membros, assessorias e o Setor de 

Transporte;

6.6) Efetuar novos ajustes, em caso de alteração;

6.7) Reenviar e-mail com as devidas alterações;

6.8) Salvar dossiê na pasta do gabinete do Procurador designado para a audiência.

7)  Arquivamento Físico de Inquéritos Policiais

7.1) Receber IPL fisicamente oriundos dos Ofícios desta Procuradoria;

7.2) Arquivar IPL separando-os por ano de autuação.

Setor de Atendimento ao Cidadão (SAC)

I. ATRIBUIÇÕES

Nos termos do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 

5 de maio de 2015), são atribuições das Seções e Setores relativas ao atendimento ao cidadão:

1) Receber notícias de irregularidades, representações, solicitações de informação, requerimentos, 

dentre outas demandas formuladas pelo cidadão, realizando a triagem, o registro no Sistema 

eletrônico específico e o encaminhamento inicial;

2) Realizar as atribuições inerentes ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC do Ministério 

Público Federal;

3) Fornecer informações a respeito de distribuição e localização de procedimentos e processos aos 

advogados e cidadãos interessados;

4) Fornecer certidões de inexistência, existência, distribuição e localização de procedimentos 

extrajudiciais;

5) Receber os pedidos de vista e/ou cópia de autos em trâmite na unidade e encaminhar ao gabinete 

ou setor responsável, cujo procedimento deverá observar o disposto em ato normativo específico;

6) Recepcionar os advogados e partes para que o atendimento seja feito pessoalmente pelo membro 

do Ministério Público Federal;

7) Encaminhar a demanda do cidadão ao setor responsável na impossibilidade de atendimento 

imediato;

8) Indicar ao cidadão o órgão competente para analisar sua demanda, nos casos em que ficar 

caracterizada a falta de atribuição do Ministério Público Federal;

9) Adotar as providências para resguardar o sigilo sobre a identidade do noticiante, caso seja 

solicitado, mantendo, contudo, no Sistema eletrônico específico, registro de sua qualificação, 

endereço e/ou telefone, para caso necessário, futuros contatos do Ministério Público Federal; 

10) Elaborar relatórios dos serviços prestados, com o devido registro das informações no Sistema 



eletrônico específico; e

11) Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia 

imediata.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL 

1) Resolução CNMP nº 88 de 28 de agosto de 2012, que dispõe sobre o atendimento ao público e 

aos advogados por parte dos membros do Ministério Público;

2) Resolução CNMP nº 89 de 28 de agosto de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação 

(Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) no âmbito do Ministério Público da União e dos 

Estados e dá outras providências;

3) Portaria PGR/MPF nº 246/12, que cria o Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério 

Público Federal para facilitar o acesso da sociedade às informações públicas da Instituição; 

4) Portaria PGR/MPF nº 412/13, que institui a Sala de Atendimento ao Cidadão no âmbito do 

Ministério Público Federal;

4) Portaria PGR/MPF nº 382/15, de 5 de maio de 2015, que aprova o Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal;

5) Instrução Normativa SG/MPF nº 12, de 18 de julho de 2016, que aprova as normas técnicas e os 

procedimentos relativos à sala de atendimento ao cidadão constantes do manual instituído pelo 

escritório de processos organizacionais do MPF; 

6) Portaria PR/AP nº 172/2016, que dispõe sobre a repartição de atribuições, a autuação e 

distribuição de feitos judiciais e extrajudiciais, o afastamento de membros, o plantão e a 

participação em audiências no âmbito da Procuradoria da República no Amapá; 

7) Portaria PR/AP nº 19/2017, que disciplina a rotina de tramitação interna de processos e 

procedimentos, a tramitação dos procedimentos com prioridades legais, o recebimento de processos 

e procedimentos pelos gabinetes, a tramitação dos feitos nos casos de substituição e os horários de 

saída dos veículos oficiais para transportar, buscar e/ou entregar petições, processos judiciais e 

inquéritos policiais nos órgãos externos. 

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1)  Recebimento de denúncias presenciais

1.1) Ouvir o cidadão;

1.2) Analisar a demanda;

1.3) Receber a denúncia, somente se for caso de atuação do MPF;

1.4) Encaminhar o cidadão ao órgão competente (DPU, DPE, MPE, Etc...), em caso de não 

atribuição do MPF;

1.5) Acessar o Sistema Cidadão;



1.6) Cadastrar manifestação no Sistema Cidadão, no caso de atribuição do MPF;

1.7) Reduzir a termo os fatos narrados de forma clara;

1.8) Cadastrar no Sistema cidadão a orientação e o encaminhamento dado ao reclamante, no caso de 

falta de atribuição do MPF;

1.9) Transformar a manifestação do Sistema Cidadão em procedimento eletrônico do Sistema 

Único;

1.10) Fornecer a etiqueta de identificação da reclamação ao cidadão para posterior acompanhamento 

do andamento processual;

1.11) Cadastrar no Sistema Cidadão o tipo de finalização; 

1.12) Copiar os documentos pessoais do representante, assim como os documentos que subsidiam a 

representação;

1.13) Escanear os documentos e deixar na subpasta Sigiloso da pasta da SAC no Vol G, em caso de 

manifestante anônimo;

1.14) Imprimir a manifestação em duas vias;

1.15) Assinar a manifestação juntamente com o cidadão;

1.16) Entregar uma das vias para o cidadão;

1.17) Transformar  em documento “físico” no Sistema Único;

1.18) Realizar pesquisa de correlatos;

1.19) Encaminhar ao ofício responsável pelo feito correlato, caso encontrada alguma correlação;

1.20) Encaminhar ao Procurador Distribuidor, caso não seja encontrada correlação com outro auto.

2) Recebimento de denúncias on-line via Sistema Cidadão

2.1) Receber representação on-line no Sistema Cidadão; 

2.2) Analisar a demanda.

3) Receber a denúncia, somente se for caso de atuação do MPF;

3.1) Informar o cidadão, em caso de não atribuição do MPF, o órgão competente (DPU, MPE, etc.);

3.2) Cadastrar manifestação no Sistema Cidadão, no caso de atribuição do MPF;

3.3) Finalizar a manifestação no Sistema Cidadão;

3.4) Transformar a manifestação do Sistema Cidadão em procedimento eletrônico do Sistema 

Único;

3.5) Imprimir a manifestação;

3.6) Assinar a manifestação;

3.7) Transformar  em documento “físico”, no Sistema Único;

3.8) Realizar pesquisa de correlatos;

3.9) Encaminhar ao ofício responsável pelo feito correlato, caso encontrada alguma correlação;



3.10) Encaminhar ao Procurador Distribuidor, caso não seja encontrada correlação com outro auto. 

4)  Pedido de informações via Sistema de Informação ao Cidadão (SIC)

4.1) Receber pedido de informação on-line ou presencial, no Sistema Cidadão; 

4.2) Analisar  o pedido de informação;

4.3) Verificar o grau de sigilo da informação;

4.4) Atender o pedido, imediatamente, em caso de informação sem sigilo;

4.5) Fornecer somente a localização, em caso de informação sigilosa;

4.6) Encaminhar pedido de informação sigilosa ao procurador titular em caso de informação 

sigilosa; Atender o pedido, no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, se a informação não 

estiver disponível.

5)  Atendimento via telefone

5.1) Atender a ligação, dando prioridade a quem estiver pessoalmente na sala;

5.2) Solicitar dados do cidadão;

5.3) Identificar se a demanda é ou não atribuição do MPF;

5.4) Informar o cidadão,  em caso de não atribuição do MPF, o órgão competente (DPU, MPE, etc.);

5.5) Indagar os fatos que embasam a demanda;

5.6) Registrar no Sistema, se constatado a atribuição do MPF,

5.7) Cadastrar manifestação no Sistema Cidadão, no caso de atribuição do MPF;

5.8) Finalizar a manifestação no Sistema Cidadão; 

5.9) Transformar a manifestação do Sistema Cidadão em procedimento eletrônico do Sistema 

Único;

5.10) Imprimir a manifestação;

5.11) Assinar a manifestação;.

5.12) Transformar  em documento “físico”, no Sistema Único; 

5.13) Realizar Pesquisa de Correlatos;

5.14) Encaminhar ao ofício responsável pelo feito correlato, caso encontrada alguma correlação;

5.15) Encaminhar ao Procurador Distribuidor, caso não seja encontrada correlação com outro auto. 

6)  Pedido de Informações Processuais

6.1) Receber pedido de informação processual; 

6.2) Analisar  o pedido de informação;

6.3) Verificar o grau de sigilo da informação;

6.4) Atender o pedido, imediatamente, em caso de informação sem sigilo;

6.5) Fornecer somente a localização, em caso de informação sigilosa;

6.6) Encaminhar o pedido ao procurador titular, em caso de informação sigilosa;



6.7) Responder ao cidadão, com o retorno das informações do gabinete. 

7)  Pesquisa de Correlatos de documentos que deram entrada via SAC

7.1) Efetuar pesquisa nos Sistemas Aptus e Único;

7.2) Identificar a existência de matéria e tema relativos à representação apresentada, como também a 

correlação com procedimentos em andamento na unidade;

7.3) Elaborar formulário atestando que a pesquisa foi realizada, quais dados foram pesquisados e 

quais resultados foram encontrados;

7.4) Encaminhar ao ofício titular dos autos, caso encontrada alguma correlação entre o documento e 

procedimento extrajudicial e/ou judicial; 

7.5) Encaminhar o documento com o formulário de pesquisa para o procurador distribuidor, não 

havendo correlação. 

8) Atendimentos realizados para o termo de cooperação em saúde

8.1) Cadastrar os dados do cidadão;

8.2) Receber demanda;

8.3) Reduzir a reclamação a termo;

8.4) Repassar a reclamação para o formulário próprio do termo de cooperação em saúde;

8.5) Redigir declaração de pobreza, caso o cidadão não possa arcar com as despesas do processo;

8.6) Juntar cópias de documentos comprobatórios;

8.7) Solicitar que o cidadão anexe a representação o pedido de exame ou medicamento original;

8.8) Fornecer ao cidadão cópias da reclamação pré-processual e da declaração de pobreza;

8.9) Encaminhar documentação ao servidor responsável da PRDC pela gestão do termo de 

cooperação.

Setor de Gestão Documental (SGD)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições do Setor de Gestão Documental, nos termos do Regimento Interno Administrativo 

do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015):

1) Gerenciar, orientar e executar rotinas relativas às atividades de recebimento e distribuição de 

correspondências e documentos na unidade, por meio do Sistema oficial;

2) Realizar a expedição de correspondências e documentos da unidade por meio do Sistema

oficial, bem como as atividades de recebimento e expedição de malotes e de serviço postal;

3) Executar a conferência das correspondências a serem expedidas quanto à precisão e

consistência dos destinatários registrados no Sistema oficial;

4) Prover a execução dos serviços de rastreamento de objeto postal e de malotes expedidos



pela unidade;

5) Efetuar a autuação ostensiva e sigilosa dos processos administrativos da unidade;

6) Prestar assessoria às Subunidades Protocolizadoras quanto à autuação e ao processamento

administrativo;

7) 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;

8) Prestar assessoria aos setores visando à organização e classificação da documentação

passível de arquivamento para posterior envio ao arquivo;

9) Viabilizar a consulta e monitorar o acesso, arquivamento e desarquivamento de documentos

e processos administrativos e extrajudiciais sob sua custódia;

10) Desempenhar atividades de conservação, restauração e guarda da documentação administrativa 

e extrajudicial na fase intermediária e permanente, incluindo as cópias de manifestações judiciais 

protocolizadas; e 

11) 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.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Portaria PR/AP nº 12/2017, que disciplina as atribuições do Setor de Gestão Documental e o 

trâmite de expedientes administrativos pelos correios e pelo setor de transporte da PR/AP e dá 

outras providências;

2) Portaria PR/AP nº 19/2017, que disciplina a rotina de tramitação interna de processos e 

procedimentos, a tramitação dos procedimentos com prioridades legais, o recebimento de processos 

e procedimentos pelos Gabinetes, a tramitação dos feitos nos casos de substituição e os horários de 

saída dos veículos oficiais para transportar, buscar e/ou entregar petições, processos judiciais e 

inquéritos policiais nos órgãos externos.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Recebimento de documentos e pesquisa de correlatos

1.1) Receber documento;

1.2) Verificar se o documento é destinado à PR-AP; caso não, recusar o recebimento;

1.3) Se sim, é destinado à PR-AP, gerar etiqueta e entregar contra fé ao portador.

2) Cadastrar documento no Sistema Único

2.1) Os documentos externos ficam localizados no Gerenciador do Setor de Gestão Documental, na 



pasta Pendentes de Complementação de Dados;

2.2) Preencher no Sistema Único as informações: tipo de documento; etiqueta; recebido de  (tipo de 

procedência: PF, PJ, ou OG); procedência (PF, PJ ou OG); tipo de documento  (Extrajudicial, 

Administrativo ou Judicial); modelo de documento (diverso – Ofício – memorando); objetivo 

(Comunicação inicial – resposta – complemento de informação – solicitação de informação...); data 

de entrada e data do documento; se for resposta (incluir nº do Ofício e ano); resumo; escanear o 

documento e incluir íntegra;

2.3) Elaborar, havendo necessidade, certidão por falta de anexo e/ou falta de assinatura;

2.4) Caso o documento seja sigiloso, gerar etiqueta e encaminhar para o Coordenador Jurídico ou, 

na ausência, ao seu substituto.

3) Encaminhar documento

3.1) Se o documento é resposta, comunicação de inquérito ou convite, então encaminhar ao setor 

destinatário em 2 (dois) dias úteis;

3.2) Se não é resposta, verificar se é representação ou complemento de informação;

3.3) Caso seja complemento de informação, encaminhar ao gabinete/setor que o documento 

principal esteja vinculado em 2 (dois) dias úteis.

4) Representação inicial

4.1) Caso se tratar de representação, cujo prazo de conclusão é de 5 (cinco) dias úteis, efetuar 

pesquisa nos Sistemas Aptus e Único, de modo a identificar a existência de matéria e tema relativos 

à representação apresentada, como também a correlação com procedimentos em andamento na 

unidade (art. 2º, inc. V da portaria PR-AP nº 12/2017);

4.2) Elaborar formulário atestando que a pesquisa foi realizada, quais dados foram pesquisados e 

quais resultados foram encontrados (art. 2º, inc. VI da portaria PR-AP nº 12/2017);

4.3) Se encontrada alguma correlação entre o documento e procedimento extrajudicial e/ou judicial, 

então encaminhar ao ofício titular dos autos;

4.4) Se não houver correlação, encaminhar o documento com o formulário para o Procurador 

Distribuidor e movimentar o documento, no Sistema Único, para o Setor Extrajudicial.

5) Expedição de correspondências

5.1) Receber envelopes fisicamente e no Sistema Único, no prazo de 2 (dois) dias úteis;

5.2) Devolver  aos setores remetentes os envelopes para correção quando identificada quaisquer 

irregularidades que impossibilitem a expedição, tais como ausência ou dados incompletos dos 

destinatários,  falta da via para contrafé, dentre outras;

5.3) Verificar o destinatário;

5.4) Se o envelope for destinado à outras unidades do MPF, Subseção Judiciária de Laranjal do Jari 



ou Subseção Judiciária de Oiapoque, então expedir e criar malote no Sistema Único;

5.5) Encaminhar o malote físico para os Correios;

5.6) Verificar a urgência do conteúdo do envelope, se for urgente encaminhar via sedex, senão 

encaminhar via carta registrada;

5.7) Expedir o envelopes para o destinatário via Sistema Único, registrando o código de 

rastreamento para posterior acompanhamento;

5.8) Devolver contra fé para o setor remetente;

5.9) Realizar resultado da expedição de envelope devolvido pelos Correios ou Aviso de 

Recebimento;

5.10) Entregar envelope devolvido ou Aviso de Recebimento ao remetente.

6) Arquivamento de Procedimento

6.1) Receber fisicamente o PGEA;

6.2) Verificar se consta despacho de arquivamento;

6.3) Verificando que não há despacho devolver ao setor competente para providências cabíveis;

6.4) Com as devidas formalidades cumpridas, verificar o ano do PGEA e arquivá-lo em caixa 

arquivo reservada para esse fim;

6.5) Arquivar PGEA no Sistema Único em pasta arquivo Virtual, de acordo com o ano do 

procedimento;

6.6) Desarquivar e encaminhar PGEA ao setor demandante sempre que solicitado por e-mail ou 

outro documento oficial.

Setor Extrajudicial

I. ATRIBUIÇÕES 

Nos termos do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 

5 de maio de 2015) e da Instrução Normativa SG/MPF nº 11, de 15 de junho de 2016, são 

atribuições do Setor Extrajudicial:

1) Orientar e monitorar a execução das atividades pertinentes ao registro, distribuição, 

acompanhamento, análise e classificação dos procedimentos extrajudiciais no âmbito da unidade;

2) Receber, registrar, autuar, classificar, distribuir e movimentar procedimentos extrajudiciais, 

promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à protocolização e ao devido 

encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades 

correlatas;

3) Apoiar o gabinete dos membros quanto à juntada de documentos e manifestações, entre outras 

atividades cartorárias;

4) Cadastrar e indexar, no Sistema oficial, os dados relativos à autuação, juntada e abertura de 



volumes dos documentos recebidos dos usuários internos e externos, bem como processos 

extrajudiciais autuados por órgãos externos ou outros ramos integrantes da estrutura do Ministério 

Público da União, observando a numeração originária

5) Realizar o processamento, paginação, composição, juntada, abertura e encerramento de volumes 

e despacho de providências dos documentos extrajudiciais autuados, desentranhados ou 

desmembrados, realizando a distribuição e tramitação dos documentos às respectivas unidades de 

providências;

6) Finalizar autos extrajudiciais;

7) Monitorar o sobrestamento de autos administrativos, bem como os prazos fixados para tais 

sobrestamentos quando os autos excederem a 5 (cinco) volumes;

8)  Reconstituir procedimentos extrajudiciais extraviados ou destruídos;7.  Apoiar o Gabinete dos 

membros quanto à juntada de documentos e manifestações quando ultrapassado o quantitativo de 50 

(cinquenta) folhas, entre outras atividades cartorárias;

9)  Cadastrar e indexar, no Sistema oficial, os dados relativos à autuação, juntada e abertura de 

volumes dos documentos recebidos dos usuários internos e externos, bem como processos 

extrajudiciais autuados por órgãos externos ou outros ramos integrantes da estrutura do Ministério 

Público da União, observando a numeração única originária;

10)  Apoiar o Gabinete dos membros quanto à juntada de documentos e manifestações quando 

ultrapassado o quantitativo de 50 (cinquenta) folhas, entre outras atividades cartorárias;

11)  Cadastrar e indexar, no Sistema oficial, os dados relativos à autuação, juntada e abertura de 

volumes dos documentos recebidos dos usuários internos e externos, bem como processos 

extrajudiciais autuados por órgãos externos ou outros ramos integrantes da estrutura do Ministério 

Público da União, observando a numeração única originária;

12) Fazer conclusos os procedimentos extrajudiciais para apreciação do membro do Ministério 

Público Federal;

13) Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e tempestivo de 

todos os autos e documentos afetos ao setor;

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL 

1) Portaria PGR/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, que aprova o Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal

2) Instrução Normativa SG/MPF nº 11, de 15 de junho de 2016, que regulamenta os setores de apoio 

jurídico extrajudicial

3) Portaria PR/AP nº 172/2016, que dispõe sobre a repartição de atribuições, a autuação e 

distribuição de feitos judiciais e extrajudiciais, o afastamento de membros, o plantão e a 



participação em audiências no âmbito da Procuradoria da República no Amapá. 

4) Portaria PR/AP nº 19/2017, que disciplina a rotina de tramitação interna de processos e 

procedimentos, a tramitação dos procedimentos com prioridades legais, o recebimento de processos 

e procedimentos pelos gabinetes, a tramitação dos feitos nos casos de substituição e os horários de 

saída dos veículos oficiais para transportar, buscar e/ou entregar petições, processos judiciais e 

inquéritos policiais nos órgãos externos. 

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Autuação de representações e  distribuição aos Ofícios da Unidade

1.1) Recebimento de representações

1.1.1) Receber, via Sistema Único, as representações devidamente despachadas pelo procurador 

distribuidor para as providências de autuação, recebidas da Atendimento ao Cidadão (SAC) ou do 

Setor de Gestão Documental (SGD);

1.1.2) Autuar representações;

1.1.3) Cadastrar informações sobre o documento autuado, entre elas o grau de sigilo do documento, 

a área de atuação, os volumes,  a confirmação do resumo, o tema (segundo tabela predefinida pelo 

CNMP);

1.1.4) Realizar a distribuição da notícia de fato e/ou procedimento extrajudicial conforme as regras 

definidas pela Portaria PR/AP nº 172/2016 e pelo Colégio de Procuradores da unidade, de forma 

automática;

1.1.5) Fazer conclusão automática ao titular, via Sistema Único;

1.1.6) Remeter autos ao gabinete.

2) Apoio à tramitação dos procedimentos extrajudiciais

2.1) Recebimento de documentos para autuação

2.1.1) Receber documento dos gabinetes com despacho determinando autuação; 

2.1.2) Realizar pesquisa correlatos; 

2.1.3) Encaminhar documentos ao gabinete titular, se encontrar procedimento correlato;

2.1.4)  Autuar autos, se não encontrar procedimento correlato;

2.1.5) Encaminhar autos ao gabinete.

2.2) Conversão de procedimentos extrajudiciais

2.2.1) Receber procedimento para conversão;

2.2.2) Converter Notícia de Fato Cível (NF) em Procedimento Preparatório (PP), Inquérito Civil 

(IC), Procedimento Investigatório Criminal (PIC), Procedimento de Cooperação Internacional 

(PCI), Carta Precatória (CP) ou Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE);

2.2.3) Converter NF criminal em PIC;



2.2.4) Converter PP em IC;

2.2.5) Converter PA de Acompanhamento em PP, IC, PIC, PPE ou CP;

2.2.6) Juntar termo de conversão; 

2.2.7) Devolver ao gabinete;

2.2.8) Proceder a conclusão automática no Sistema Único;

2.3) Juntada, Apensamento,  Anexação, Desentranhamento, Desmembramento e Acautelamento

2.3.1) Juntada  de documentos

2.3.1.1) Receber autos e documentos do gabinete;

2.3.1.2) Juntar os documentos com mais de 50 (cinquenta) folhas aos procedimentos extrajudiciais;

2.3.1.3) Certificar a juntada mediante carimbo; 

2.3.1.4) Devolver ao gabinete.

2.3.2) Apensamento de autos

2.3.2.1) Receber os autos a serem apensados do gabinetes;

2.3.2.2) Apensar os  procedimentos extrajudiciais; 

2.3.2.2) Certificar o apensamento mediante Termo de Apensamento; 

2.3.2.3) Registrar novo apenso;

2.3.2.4) Devolver ao gabinete.

2.3.3) Anexação de autos

2.3.3.1) Receber documentos do gabinete;

2.3.3.2) Transformar documentos em anexos de procedimentos extrajudiciais; 

2.3.3.3) Certificar a anexação mediante Termo de Anexação; 

2.3.3.4) Registrar novo anexo;

2.3.3.5) Devolver ao gabinete.

2.3.4) Desentranhamento de documentos

2.3.4.1) Receber os autos do gabinete para desentranhamento de documentos;  

2.3.4.2) Desentranhar documentos de autos extrajudiciais;  

2.3.4.3) Juntar aos autos certidão de desentranhamento;

2.3.4.4) Devolver os autos ao gabinete.

2.3.5) Desmembramento de autos

2.3.5.1) Receber os autos do gabinete para desmembramento;  

2.3.5.2) Desmembrar autos;  

2.3.5.3) Juntar aos autos certidão de desmembramento;

2.3.5.4) Devolver os autos ao gabinete.

2.3.6)  Acautelamento de autos



2.3.6.1. Receber os autos para acautelamento com mais de 5 (cinco) volumes;

2.3.6.2. Registrar no Sistema Único, na providência “sobrestar autos”;

2.3.6.3. Cadastrar no Único prazo para suspensão do feito; 

2.3.6.3. Realizar anotação com o prazo estipulado, solicitando o envio de e-mail na data final de 

sobrestamento;

2.3.6.4. Acautelar os procedimentos extrajudiciais;

2.3.6.5. Devolver os autos ao gabinete, após o término do prazo de acautelamento.

2.3.7) Abertura e encerramento de volumes

2.3.7.1) Receber os autos extrajudiciais do gabinete;

2.3.7.2) Providenciar o encerramento e a abertura de novo volume quando o procedimento atinge o 

limite de 200 folhas;

2.3.7.3) Inserir os termos de encerramento e de abertura nos autos;

2.3.7.4) Informar nova quantidade de volumes dos autos;

2.3.7.5) Devolver ao gabinete.

2.3.8) Finalização de Procedimento Extrajudicial

2.3.8.1) Receber autos via Sistema Único;

2.3.8.2) Finalizar a distribuição dos autos, informando o motivo “arquivamento”;

2.3.8.3) Arquivar o procedimento informando número da caixa arquivada;

2.3.8.4) Realizar o arquivamento;

2.3.9) Redistribuição de autos

2.3.9.1) Receber autos via Sistema Único;

2.3.9.2) Finalizar a distribuição do titular atual;

2.3.9.3) Informar o motivo;

2.3.9.4) Reclassificar os autos; 

2.3.9.5) Realizar nova distribuição automática;

2.3.9.6) Concluir automaticamente ao novo titular.

2.3.10) Reconstituição de Autos

2.3.10.1) Receber documentação recuperada para autuação de novos autos;

2.3.10.2) Autuar novos autos, atribuindo novo número de procedimento para o auto reconstituído;

2.3.10.3) Registrar no Sistema, por meio de referência, o número do procedimento extraviado ou 

destruído; 

2.3.10.4) Formalizar ato por meio de termo próprio;

2.3.10.5) Juntar termo ao final do procedimento reconstituído;

2.3.10.6) Finalizar a distribuição do procedimento extraviado ou destruído;



2.3.10.7) Arquivar no Sistema o procedimento extraviado, informando o motivo.

Seção de Biblioteca e Pesquisa (SEBPD)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições da Seção de Biblioteca e Pesquisa, nos termos do Regimento Interno Administrativo 

do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015):

1) 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;

2) 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;

3) Tratar e consolidar os atos produzidos pela unidade, conforme padrões e orientações técnicas da 

Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa, na Biblioteca Digital do Ministério Público Federal;

4) Propor melhorias nos processos e normas adotados na seleção, tratamento e disseminação da 

informação bibliográfica; 

5) Efetuar a guarda, ordenação e remanejamento dos documentos do acervo;

6) Planejar, organizar, divulgar e promover a guarda das publicações bibliográficas oficiais de 

autoria, coautoria ou editadas pela respectiva unidade, ou por quaisquer de um de seus membros, 

bem como enviar dois exemplares para a Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa;

7) Gerenciar, em parceria com o setor de patrimônio, o inventário anual do acervo;

8) Adotar medidas que proporcionem a segurança e a preservação de documentos e materiais 

bibliográficos sob sua guarda;

9) Realizar a normalização bibliográfica das publicações oficiais da unidade;

10) Compartilhar acervos, produtos e serviços com as demais bibliotecas do Ministério Público 

Federal e com instituições congêneres;

11) Disseminar, seletivamente ou por serviços de alerta, informações tanto dos produtos e serviços 

quanto novos materiais bibliográficos;

12) Realizar, após prévio cadastro, as atividades de empréstimo e reserva de materiais bibliográficos 

solicitadas pelos usuários, bem como a emissão de nada consta dos usuários da biblioteca, e;

13) Coligir, processar, preservar e disponibilizar as informações referentes à memória do Ministério 

Público Federal com apoio da área de gestão documental.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL 

1) Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, que regulamenta o Regimento Interno do 



Ministério Público Federal.

2) Portaria PRAP nº 51, de 20 de julho de 2011, que regulamenta a utilização do acervo pelos 

usuários da biblioteca da PR/AP.

3) Portaria PR/AP nº 3 , de 17 de janeiro de 2012, que altera a Portaria PR/AP n. 51 de 20 de julho 

de 2011.

4) Portaria PRAR nº 16 de 19 de abril de 2010, que estabelece o regulamento interno da Biblioteca 

da Procuradoria da República no Estado do Amapá.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Atividades técnicas ligadas à seleção e aquisição de materiais bibliográficos

1.1) Listagem de sugestões para aquisição de material bibliográfico 

1.1.1) Encaminhar e-mail aos membros e servidores para que sugiram aquisições;

1.1.2) Solicitar à Assessoria de  Comunicação a divulgação de nota na intranet;

1.1.3) Avaliar e selecionar os títulos encaminhados à Seção; 

1.1.4) Elaborar a lista final, baseando-se no recurso financeiro disponível ou no valor estimado para 

fornecimento de materiais bibliográficos;

1.1.5) Fazer cotação na internet dos livros selecionados, verificando o preço de capa e o valor que 

será pago, aplicando o percentual de desconto, da empresa vencedora e registrar o ano do livro;

1.1.6) Reorganizar a planilha com os dados:  títulos, autores, editora, ano e quantidade de obras;

1.1.7) Encaminhar à Secretaria Estadual para análise.

1.2) Contato com a empresa vencedora de aquisição de material bibliográfico: 

1.2.1) Receber o procedimento com a nota de empenho da Seção de Execução Orçamentária e 

Financeira para contactar a empresa fornecedora;

1.2.2) Contactar a empresa fornecedora para enviar a nota de empenho e a lista com as sugestões; 

1.2.3) Receber o orçamento da empresa;

1.2.4) Analisar novamente  o preço/desconto da empresa;

1.2.5) Selecionar os livros que serão contemplados, no valor da nota de empenho;

1.2.6) Finalizar a lista de material bibliográfico;

1.2.7) Encaminhar a empresa fornecedora para faturar. 

1.3) Recebimento do material bibliográfico: 

1.3.1) Receber o material bibliográfico;

1.3.2) Verificar se os livros recebidos estão de acordo com a nota de empenho;

1.3.3) Rejeitar o que estiver com algum erro, devolvendo para a empresa;

1.3.4) Solicitar a substituição do material, neste caso;

1.3.5) Conferir a nota fiscal emitida pelo fornecedor; 



1.3.6) Atestar o recebimento do material bibliográfico na nota fiscal;

1.3.7) Incluir a nota fiscal atestada no PGEA;

1.3.8) Encaminhar o PGEA ao Setor de Logística;

1.3.9) Elaborar as referências bibliográficas dos livros comprados;

1.1.10) Encaminhar as referências bibliográficas ao Selog para cadastramento no Sistema ASI.

1.4) Cadastramento no Sistema Pergamum:

1.4.1) Receber  a relação dos livros cadastrados no ASI do Setor de Logística;

1.4.2) Conferir e assinar o termo de responsabilidade emitido pelo Setor de Logística;

1.4.3) Receber o termo de responsabilidade final e as placas dos patrimônio dos livros cadastrados;

1.4.4) Cadastrar no Sistema Pergamum os livros adquiridos, utilizando-se o processo de catalogação 

(AACR2-Anglo American Cataloging Rules, 2nd edition/Catalogação de Recursos Bibliográficos), 

classificação (Classificação Decimal de Direito da Doris de Queiroz Carvalho) e indexação 

(Representações do conteúdo temático dos documentos);

1.4.5) Registrar em planilha na pasta G da Biblioteca a entrada dos livros na Seção;

1.4.6) Colar as fichas de bolso, empréstimos e devoluções;

1.4.7) Carimbar as páginas do livro; 

1.4.8) Elaborar e imprimir as etiquetas;

1.4.9) Colar as etiquetas nas lombares dos livros;

1.4.10) Revisar todo o tratamento técnico da obra, antes de efetuar a guarda;

1.4.11) Efetuar a guarda e ordenação das obras no acervo;

1.4.12) Elaborar o Informativo Eletrônico das Novas Aquisições para divulgação na Intranet.

1.5) Procedimento de assinatura de periódicos

1.5.1) Encaminhar e-mail aos membros e servidores da PR/AP para que sugiram periódicos;

1.5.2) Solicitar à Assessoria de Comunicação a divulgação de nota na intranet;

1.5.3) Analisar  as  sugestões dos periódicos enviados;

1.5.4) Selecionar os títulos de acordo com orçamento disponível;

1.5.5) Contactar as editoras para solicitar os seguintes documentos: proposta detalhada, as certidões, 

declaração de exclusividade da editora e nota de empenho de pelo menos três órgãos que tem a 

assinatura da mesma revista;

1.5.6) Elaborar memorando ao Coordenador Jurídico com solicitação de abertura do processo para 

assinatura ou renovação, se for o caso, do periódico;

1.5.7) Aguardar a nota de empenho da Seção de Execução Orçamentária e Financeira.

1.5.8) Enviar a nota de empenho à editora e solicitar à nota fiscal;

1.5.9) Atesta a nota fiscal e encaminha ao Coordenador de Administração;



1.5.10) Acompanhar a entregar anual dos periódicos assinados/renovados;

1.5.11) Registrar e acompanhar em planilha o controle mensal;

1.5.12) Carimbar, efetuar aguardar e ordenação no acervo;

1.5.13) Elaborar o Informativo Eletrônico das Novas Assinaturas ou Renovação dos periódicos para 

divulgação na intranet.

2) Biblioteca Digital

2.1) Tratamento e consolidação dos atos produzidos pela unidade na Biblioteca Digital do MPF 

(edição, catalogação, revisão e consolidação)

2.1.1) Edição

2.1.1.1) Preparar o documento eletrônico (arquivo) a ser incluído na Biblioteca Digital;

2.1.1.2) Incluir na base DSpace as regras de nomeação dos arquivos.

2.1.2) Catalogação

2.1.2.1) Alimentar os campos da Biblioteca Digital do MPF, que corresponde às normas de 

procedimentos (metadado) existente para descrever o ato;

2.1.3) Revisão

2.13.1) Analisar os dados cadastrados pelo catalogador;

2.1.4) Consolidação

2.1.4.1) Cadastrar as modificações ocorridas no texto original de um ato, bem como o 

relacionamento para o ato modificador.

3) Alimentação do Sistema Pergamum (catalogação, classificação e indexação)

3.1) Catalogar os livros e periódicos segundo o manual AACR2-Anglo American Cataloging Rules, 

2nd edition/Catalogação de Recursos Bibliográficos);

3.2) Classificar os livros e periódicos segundo o Manual Classificação Decimal de Direito da Doris 

de Queiroz Carvalho;

3.3) Indexar os livros e periódicos (representações do conteúdo temático dos documentos), na base 

de dados do Pergamum.

4) Procedimento para publicações recebidas

4.1) Receber publicações de diversos órgãos;

4.2) Selecionar os títulos que são de interesse da Unidade;

4.3) Registrar em planilha as publicações recebidas, identificando o órgão que fez a doação;

4.4) Cadastrar no Sistema Pergamum as obras adquiridas, utilizando-se o processo de catalogação 

(AACR2-Anglo American Cataloging Rules, 2nd edition/Catalogação de Recursos Bibliográficos), 

classificação (Classificação Decimal de Direito da Doris de Queiroz Carvalho)  e indexação 

(Representações do conteúdo temático dos documentos);



4.5) Colar as fichas de bolso, empréstimos e devoluções;

4.6) Carimbar as páginas do livro;

4.7) Elaborar e imprimir as etiquetas;

4.8) Colar as etiquetas nas lombares dos livros;

4.9) Revisar todo o tratamento técnico da obra, antes de efetuar a guarda;

4.10) Armazenar e ordenar no acervo; 

4.11) Elaborar o Informativo Eletrônico de novas publicações no acervo.

5) Procedimento de doação de obras patrimoniadas

5.1) Realizar levantamento patrimonial, objetivando a avaliação e triagem do acervo bibliográfico;

5.2) Selecionar os materiais para desfazimento, com observância no que preceitua a Instrução 

Normativa MPF/SG/SA nº 001/93 e Decreto nº 99.658, de 30/10/1990;

5.3) Acompanhar a Comissão Especial de Desfazimento.

6) Gerenciar, em parceria com o setor de patrimônio, o inventário anual do acervo

6.1) Enviar correio eletrônico para os usuários solicitando a devolução do acervo bibliográfico 

emprestado;

6.2) Solicitar à Assessoria de Comunicação a publicação de nota sobre devolução e prazo para fins 

de inventário anual;

6.3) Conferir todo material existente no acervo;

6.4) Pistolar os materiais bibliográficos.

7) Realizar a normalização bibliográfica de artigos e monografias, utilizando as normas da ABNT.

8) Compartilhamento de acervos, produtos e serviços com as demais bibliotecas do MPF 

8.1) Empréstimo de acervo a outra Unidade do MPF

8.1.1) Receber e-mail solicitando compartilhamento acervos, produtos e serviços com as demais 

bibliotecas do MPF;

8.1.2) Cadastrar compartilhamento de acervo em planilha própria da Biblioteca;

8.1.3) Emprestar  exemplares entre Bibliotecas do MPF;

8.1.4) Encaminhar exemplar, via Malote para a outra Unidade;

8.1.5) Cadastrar cautela no Sistema Único;

8.1.6) Encaminhar a cautela juntamente com o exemplar.

9) Digitalização de artigos;

9.1) Receber solicitação de digitalização de artigos;

9.2) Realizar a digitalização de artigos (livros e periódicos);

9.3) Encaminhar o arquivo digitalizado.

9.1) Consultas de Recomendações realizadas pela Unidade



9.1.1) Receber solicitação de envio de recomendações por outra Unidade;

9.2.2) Realizar a digitalização da recomendação;

9.3.3) Encaminhar o arquivo digitalizado ao solicitante.

10) Realizar, após prévio cadastro, as atividades de consulta, empréstimo, reserva e organização de 

materiais bibliográficos.

10.1) Empréstimo

10.1.1) Realizar o cadastro de usuários internos;

10.1.2) Realizar consulta, empréstimo, renovação e devolução de obras;

10.1.3) Atualizar cadastro;

10.1.4) Enviar e-mail de cobrança aos usuários da biblioteca, em caso de não devolução no prazo.

10.2) Atendimento externo:

10.2.1) Atender cidadão para a a realização de consultas;

10.2.2) Manter em ordem o material bibliográfico, recolocando-o nas estantes após a devolução do 

empréstimo e consulta;

10.2.3) Registrar as sugestões e solicitações de materiais bibliográficos pelos usuários para 

aquisição e atualização do acervo.

10.3) Organização do acervo:

10.3.1) Elaborar e revisar a sinalização das estantes do acervo e da coleção de periódicos;

10.3.2) Manter as estantes arrumadas e organizadas por área temáticas.

11) Exemplares para doação das obras não patrimoniadas

11.1) Elaborar listagem de obras, não patrimoniadas, para doação;

11.2) Consultar Instituições Públicas, que tenha interesse nas doações;

11.3) Preparar o envio das obras para a doação;

11.4) Expedir Ofício;

11.4) Encaminhar as obras, com ofício, ao destinatário.

12) Divulgação de novas aquisições e obras recebidas por doação

12.1) Elaborar o Informativo Eletrônico de novas Aquisições ou de doações para acervo;

12.2) Cadastrar na intranet as novas aquisições;

12.3) Solicitar à Assessoria de Comunicação a divulgação do exemplar recebido.

13) Disseminar seletivamente ou por serviços de alerta informações tanto dos produtos e serviços 

quanto novos materiais bibliográficos

13.1) Realizar o levantamento de informações doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais;

13.2) Realizar pesquisa bibliográfica;

13.3) Orientar e pesquisar nos periódicos online ( BIDFórum, HEIN ON LINE e RT ON LINE, RT 



PROVIEW, ABNT, JORNAIS NACIONAIS (O ESTADÃO E A FOLHA DE SÃO PAULO));

13.4) Realizar pesquisar, para ASSPA, nos Diários Oficiais.

Coordenadoria de Administração (CA)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições da Coordenadoria de Administração, nos termos do Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015):

1) Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas a aquisições, contratações e 

gestão contratual; patrimônio, almoxarifado e serviços gerais; gestão socioambiental; logística, 

manutenção e infraestrutura; e execução orçamentária e financeira dos recursos destinados à 

unidade;

2)  Orientar tecnicamente as Unidades Administrativas Vinculadas na execução das atividades

especificadas acima, no que for cabível;

3) Propor políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível local, alinhadas ao 

Planejamento Estratégico Institucional;

4) Propor a homologação de pregão, assim como a adjudicação e a homologação de outras 

modalidades de licitação, conforme o caso;

5) Propor a abertura de processo para a aquisição de bens ou contratação de serviços por licitação, 

mediante adesão à ata de registro de preços, dispensa ou inexigibilidade de licitação, após 

devidamente instruído pela área competente, atendendo aos prazos previstos

 no calendário de contratações, conforme o caso;

6) Propor a alienação de bens móveis ao Secretário Estadual;

7) Propor a instauração dos processos administrativos visando à apuração de infrações em desfavor 

de licitantes e contratados; e

8) Propor a aplicação de penalidades ou o arquivamento de processo administrativo instaurado em

desfavor de licitantes e contratados.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, que aprova o Regimento Interno Administrativo 

do Ministério Público Federal.

2) Instrução Normativa nº 5 , de 25 de  maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

3) Portaria PR/AP nº 113, de 31 de março de 2017, que regulamenta a Gestão e Fiscalização de 

contratos no âmbito da PR/AP 

4) Portaria PGR nº 1.144, de 23 de dezembro de 2016, que institui o Calendário de Contratações de 



bens, obras e serviços no  âmbito do Ministério Público Federal.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Aquisições de bens e serviços

1.1) Receber dos setores demandantes as solicitações de aquisições de bens e serviços;

1.2) Verificar se a solicitação tem os requisitos mínimos previstos na Portaria PR/AP nº 113, de 

31/3/2017;

1.3) Elaborar despacho;

1.4) Registar despacho no Sistema Único;

1.5) Encaminhar a solicitação ao Setor de Logística, em caso de aquisição de bens; 

1.6) Encaminhar a solicitação a SECGC, nas demais contratações.

2) Análise do Termo de Referência ou Projeto Básico do setor demandante

2.1) Verificar se o documento tem os requisitos mínimos previstos na Instrução Normativa - IN nº 

5 , de 25/05/2017 e demais normatizações internas;

2.2) Observar, nas contratações de serviços de vigilância e de limpeza e conservação, o Anexo IV, 

da  IN nº  5 , de 25/5/2017;

2.3) Fazer check list do documento com as seguintes observações: descrição do objeto, justificativa 

da contratação,  descrição da solução como um todo, requisitos da contratação, modelo de execução 

do objeto,  modelo de gestão do contrato, critérios de medição e pagamento, forma de seleção do 

fornecedor, critérios de seleção de fornecedor, estimativas de preços, adequação orçamentária, 

obrigações da contratante, obrigações da contratada, sanções administravas, garantia, e, foro;

2.4) Elaborar despacho, propondo aprovação do termo de referência e abertura de PGEA à 

Secretaria Estadual;

2.5) Registar despacho no Único;

2.6) Encaminhar documento à Secretaria Estadual. 

3) Análise dos procedimentos licitatórios adjudicados pela Supervisão de Licitação e Disputas 

Eletrônicas (SLDE), originados de Pregão Eletrônico

3.1) Analisar os procedimentos licitatórios;

3.2) Verificar se todos os itens foram adjudicados;

3.3) Verificar se houve itens fracassados ou desertos;

3.4) Elaborar despacho propondo à homologação do pregão à Secretaria Estadual; 

3.5) Registrar despacho no Único;

3.6) Encaminhar procedimento à Secretaria Estadual.

4) Pedido de prorrogações contratuais

4.1) Análise preliminar do pedido



4.1.1) Receber da SECGC documentação referente à solicitação de prorrogação contratual;

4.1.2) Verificar se houve manifestação de interesse de prorrogação por parte do Gestor/Fiscal do 

contrato e da contratada;

4.1.3) Elaborar despacho propondo abertura de procedimento, ou,

4.1.4)  Elaborar despacho de devolução de documentação à SECGC, se não atendidos os requisitos 

mínimos exigidos;

4.1.5) Cadastrar despacho no Sistema Único; 

4.1.6) Encaminhar os documentos à Secretaria Estadual, se favorável, ou à SECGC, se desfavorável 

à prorrogação.

4.2) Análise de PGEA de prorrogação contratual

4.2.1) Receber autos da SECGC devidamente instruído;

4.2.2) Verificar se consta na documentação previsão de disponibilidade orçamentária;

4.2.3) Verificar se consta nos autos comprovação de  vantajosidade da prorrogação;

4.2.4) Verificar se a contratada mantém todas as condições iniciais da época da contratação;

4.2.5) Verificar se foi feito relatório conclusivo sugerindo a prorrogação ou não do contrato;

4.2.6) Verificar se houve discordância do fiscal do contrato e/ou o contratada na prorrogação, neste 

caso sugerir providências para nova contratação;

4.2.7) Verificar se consta nos autos minuta de Termo Aditivo;

4.2.8) Verificar se foram observados os requisitos mínimos necessários a prorrogação contratual;

4.2.9) Elaborar despacho;

4.2.10) Cadastrar despacho no Sistema Único;

4.2.11) Encaminhar autos à Assessoria Jurídica para elaboração de parecer.

5) Pedido de repactuações ou reajustes contratuais

5.1) Análise preliminar do pedido 

5.1.1) Receber da SECGC documentação referente à repactuação ou reajuste contratual;

5.1.2) Verificar se houve solicitação da contratada;

5.1.3) Elaborar despacho propondo abertura de procedimento, ou,

5.1.4) Elaborar despacho de devolução de documentação à SECGC, se não atendidos os requisitos 

mínimos exigidos;

5.1.5) Cadastrar despacho no Sistema Único; 

5.1.6) Encaminhar os documentos à Secretaria Estadual, se favorável, ou à SECGC, se desfavorável 

à repactuação ou reajuste;

5.2) Análise de PGEA de repactuação ou reajuste contratual

5.2.1) Receber autos de SECGC;



5.2.2) Verificar se há solicitação da contratada, com as novas planilhas devidamente ajustadas aos 

novos valores;

5.2.3) Verificar se consta nos autos previsão de disponibilidade orçamentaria;

5.2.4) Verificar se foi feito relatório conclusivo sugerindo a repactuação ou reajuste do contrato;

5.2.5) Verificar se consta nos autos minuta de Termo Aditivo ou Apostilamento;

5.2.6) Verificar o preenchimento dos requisitos necessários; 

5.2.7) Elaborar despacho;  

5.2.8) Cadastrar despacho no Sistema Único

5.2.9) Encaminhar os autos, devidamente instruído à Assessoria Jurídica para análise e parecer.

6) Receber as solicitações de apuração de faltas contratuais.

6.1) Receber documentação da SECGC; 

6.2) Verificar se consta comunicação do Gestor/Fiscal do contrato sobre possível falta contratual;

6.3) Elaborar despacho propondo à Secretaria Estadual a abertura de PGEA visando à apuração de 

possível(eis) falta(as) contratuais;

6.4) Cadastrar despacho no Sistema Único; 

6.5) Encaminhar a documentação à Secretaria Estadual.

7) Proposta de desfazimento de bens móveis, após inventário anual

7.1) Receber da SELOG  proposta de desfazimento de bens móveis;

7.2) Verificar inicialmente se consta relatório específico de bens classificados como ociosos, 

antieconômicos ou irrecuperáveis;

7.3) Elaborar despacho sugerindo à abertura de PGEA visando o desfazimento destes bens;

7.4) Cadastrar despacho no Sistema Único;

7.5) Encaminhar à Secretaria Estadual a solicitação de desfazimento de bens junto com despacho à 

Secretaria Estadual.

8) Abertura de PGEA para acompanhamento, por exercício financeiro, dos pagamentos mensais de 

cada contrato da PR/AP.

8.1)  Receber a solicitação;

8.2) Elaborar despacho com proposta de abertura de PGEA; 

8.3) Cadastrar no Sistema Único;

8.4) Encaminhar a solicitação à Secretaria Estadual.

9) Análise dos pedidos de autorização de despesa (PAD) dos contratos de prestação continuada

9.1) Receber os autos da SECGC, verificando se consta: a) relatório do Gestor/Fiscal do contrato, b) 

nota fiscal/fatura, devidamente atestada, pelo fiscal do contrato; c) a regularidade da contratada; d) 

pedido de autorização de despesa devidamente assinado pelo Gestor do contrato;



9.2) Devolver à SECGC, caso não cumpridos os requisitos do item anterior;

9.3) Assinar o Pedido de Autorização de Despesa;

9.4) Encaminhar os autos à Secretaria Estadual para fins de autorização de pagamento.

10) Análise dos pedidos de concessão de suprimento de fundos dos agentes supridos

10.1)Receber formulário de abertura de Suprimento de Fundo do Agente Suprido;

10.2) Verificar se o pedido foi cadastrado no Sistema de Gestão Administrativa (SGA);

10.3)Verificar a existência de previsão orçamentaria e disponibilidade de crédito;

10.4) Solicitar descentralização de crédito em caso de inexistência total ou parcial de saldo; 

10.5) Assinar como proponente a solicitação;

10.6) Elaborar despacho, propondo à Secretaria Estadual a aprovação do pedido e a abertura de 

PGEA visando à concessão.

10.7) Registrar despacho no Sistema Único;

10.8)Encaminhar documentação à Secretaria Estadual.

11) Autorização de pagamento de despesas realizadas com cartão corporativo do Governo Federal.

11.1) Receber os autos do agente suprido;

11.2) Observar a data limite para pagamento, ou seja, até dia 10 (dez) do mês subsequente ao 

utilizado;

11.3) Verificar se a solicitação de pagamento está com mesmo valor da fatura juntada ao PGEA; 

11.4) Elaborar despacho, propondo a autorização de pagamento;

11.5) Cadastrar despacho no Sistema Único;

11.6) Encaminhar autos à Secretaria Estadual com proposta de autorização.

12) Autorização de pagamento via Sistema Integrado de Administração Financeira.

12.1) Receber, da Seção de Execução Orçamentária e Financeira, solicitação para autorização de 

pagamento via SIAFI;

12.2)Autorizar o pagamento no SIAFI;

12.3) Solicitar à Secretaria Estadual que proceda à autorização de pagamento via SIAFI.

13) Recebimento dos pagamentos e/ou as anulações/cancelamentos de empenhos executados.

13.1) Receber da SEOF os PGEAs;

13.2) Verificar a retenção de impostos federais/estaduais/municipais;

13.3) Assinar como Gestor Financeiro os pagamentos e/ou as anulações/cancelamentos de 

empenhos;

13.4) Encaminhar os autos via Sistema Único à Secretaria Estadual para fins de assinatura e 

posterior conformidade documental.

14) Reunião de Acompanhamento Operacional.



14.1) Elaborar pauta da RAO;

14.2) Convocar os setores/seções da Coordenadoria de Administração;

14.3) Verificar o acompanhamento das  metas e indicadores do painel de contribuição, e demais 

medidas locais de responsabilidade da Coordenadoria de Administração;

14.4) Elaborar ata e Cadastrar ata no Sistema Único

14.5) Movimentar ata para a Assessoria de Planejamento Estratégico

15) Planejamento anual das despesas de Custeio Básico da PR/AP.

15.1) Receber, no início financeiro, da Secretaria de Planejamento e Orçamento planilha modelo 

para elaboração do Custeio Básico da Unidade para o ano subsequente;

15.2) Encaminhar planilha modelo aos gestores/fiscais de contratos/setores/gabinetes para fins de 

levantamento dos valores atualizados para o próximo exercício financeiro;

15.3) Receber as propostas;

15.4) Consolidar as informações em planilha única;

15.5) Encaminhar ao ordenador(a) de despesa o Custeio Básico da Unidade para o exercício 

subsequente para análise.

16) Procedimento de Inventário Anual do bens móveis da PR/AP

16.1) Receber do Setor de Logística, solicitação de Inventário Anual dos bens móveis até 31 de 

outubro de cada exercício.

16.2) Cadastrar despacho no Sistema Único;

16.3) Encaminhar autos à Secretaria Estadual com proposta de nomes da Coordenadoria de 

Administração para comporem a Comissão anual de Inventário dos bens móveis.

17) Procedimento de reconhecimento de dívida 

17.1) Receber dos cogestores de Planos Internos os termos de reconhecimento de dívidas;

17.2) Verificar a documentação que deu origem ao reconhecimento de dívida;

17.3) Devolver ao demandante, caso não cumpridos os requisitos do item 3.17.3;

17.4)  Assinar como Gestor Financeiro o termo de reconhecimento de dívida;

17.5) Cadastrar despacho no Sistema Único;

17.6)  Encaminhar ao ordenador(a) de despesa a documentação para fins de reconhecimento de 

dívida.

17.5) Após assinatura do Termo, solicitar publicação de extrato no Diário Oficial da União, via 

Sistema Único.

17.6) Após publicação, solicitar descentralização de crédito.

18) Calendário de Contratações

18.1) Elaborar, em conjunto, com demais Coordenadorias, o Calendário de Contratações, até 31 de 



outubro de cada ano;

18.2) Submeter à análise da Secretaria Estadual.

Seção de Contratações e Gestão Contratual (SECGC)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições da Seção de Contratações e Gestão Contratual, nos termos do Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015):

1) Planejar, organizar, supervisionar e monitorar a execução das atividades relacionadas à 

contratação de bens e serviços, bem como a gestão e fiscalização destes;

2) Propor ao Coordenador de Administração a adoção de políticas e diretrizes no âmbito da Unidade 

Administrativa de Gestão do Ministério Público Federal, visando ao aprimoramento e à 

padronização das atividades mencionadas no inciso anterior;

3) Zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações;

4) Prestar apoio e orientação técnica às unidades requisitantes na elaboração de termos de referência 

e projetos básicos para subsidiar as contratações;

5) Elaborar, em conjunto com a área requisitante, termos de referência e projetos básicos para 

subsidiar as contratações;

6) Encaminhar à autoridade competente, mediante relatório fundamentado, o processo 

administrativo devidamente instruído, para decisão sobre a contratação direta ou licitação;

7) Realizar o acompanhamento das contratações, desde a identificação da necessidade até a entrega 

do objeto;

8) Desenvolver e propor modelos, métodos e processos de trabalho pertinentes a sua área de 

atuação;

9) Exercer as atividades relacionadas à gerência de registro de preços;

10) Zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações diretas;

11) Elaborar minutas de contratos, aditivos, apostilas e outros instrumentos similares;

12) Analisar a vantagem econômica das renovações contratuais, realizando ou orientando os 

responsáveis pela respectiva pesquisa de mercado e instrução processual;

13) Orientar e prestar suporte técnico aos fiscais de contratos;

14) Promover a gestão documental dos contratos no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão e 

das Unidades Administrativas Vinculadas;

15) Acompanhar e monitorar, juntamente com os respectivos fiscais, os prazos contratuais de 

responsabilidade da Unidade Administrativa de Gestão e das Unidades Administrativas Vinculadas;

16) Expedir ou receber representações e comunicações sobre infrações praticadas por licitantes e 

contratados;



17) Propor ao Coordenador de Administração, de ofício ou por provocação do fiscal do contrato, a 

instauração de processo administrativo em face de licitantes e contratados;

18) Praticar os atos necessários à instrução dos processos administrativos;

19) Encaminhar notificação às empresas ou pessoas físicas envolvidas para o exercício do 

contraditório e ampla defesa em processos de apuração de infração contratual, mantendo o controle 

de prazos e o registro e acompanhamento dos processos de aplicação de penalidades;

20) Encaminhar relatório conclusivo com proposta de arquivamento ou aplicação de penalidades 

administrativas;

21) Registrar, nos Sistemas pertinentes, as sanções aplicadas; e

22) Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL 

1) Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, que aprova o Regimento Interno Administrativo 

do Ministério Público Federal;

2) Instrução Normativa nº 5 , de 25 de  maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; 

3) Portaria PR/AP nº 113, de 31 de março de 2017, que regulamenta a Gestão e Fiscalização de 

contratos no âmbito da PR/AP.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Planejamento de contratação de bens e serviços

1.1) Fase preliminar

1.1.1) Receber demanda do setor solicitante para auxiliar na elaboração do termo de referência;

1.1.2) Prestar apoio e orientação técnica às unidades requisitantes na elaboração de termos de 

referência e projetos básicos para subsidiar as contratações;

1.1.3) Elaborar ou prestar orientação, em conjunto com a área requisitante, as cotações de preço, 

termos de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações, quando necessário.

1.2) Instrução do procedimento de aquisição

1.2.1) Receber, via Sistema Único, PGEA autuado da Coordenadoria de Administração com  Termo 

de Referência (TR) já aprovado pela Secretaria Estadual;

1.2.2) Confeccionar planilha comparativa de preços informando o número do processo e o valor 

médio das pesquisas; 

1.2.3) Elaborar minuta de contrato conforme TR; 

1.2.4) Elaborar relatório sugerindo a modalidade de contratação; 

1.2.5)  Cadastrar minuta de contrato e relatório no Sistema Único;



1.2.6) Encaminhar autos de PGEA, devidamente instruído com relatório fundamentado e minuta, 

para a Coordenadoria de Administração com proposta de contratação direta ou licitação.

2) Contratação

2.1) Receber PGEA da Coordenadoria de Administração;

2.2) Solicitar procuração da contratada descriminando os seus representantes, após assinatura da 

nota de empenho e conformidade documental;

2.3) Inserir os dados da nota de empenho no contrato; 

2.4) Providenciar a elaboração do contrato definitivo;

2.5) Solicitar a emissão da nota de empenho, em caso de licitação, após autorização da SE;

2.6) Encaminhar para assinatura das partes, em caso de contratação direta; 

2.7) Cadastrar, no Sistema Único, o contrato e o extrato da contratação;

2.8) Quando do cadastramento do contrato no Sistema Único, preencher a aba anotação para alertar, 

via e-mail (da Secretaria Estadual, da Coordenadoria de Administração e da SECGC), o término do 

contrato 180 dias antes do vencimento;

2.9) Solicitar, via Sistema Único, publicação do extrato de contratação no Diário Oficial da União 

(DOU), até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do contrato;

2.10) Juntar extrato publicado nos autos;

2.11) Cadastrar contratos e aditivos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

(SIASG) e no Sistema de Gestão Administrativa (SGA); 

2.12)  Cadastrar no site da Auditoria Interna do MPU, em caso de contratos de limpeza, conservação 

e vigilância;

2.13) Solicitar o comprovante de caução, seguro garantia ou fiança bancária,  no prazo informado 

no contrato, caso exista garantia;

2.14) Solicitar da contratada os nomes dos fiscais desta;

2.15) Encaminhar memorando para a Secretaria Estadual com sugestão de gestores e fiscais do 

contrato;

2.16) Entregar via do contrato/aditivo assinado para a contratada;

2.17) Encaminhar aos fiscais cópia da portaria de nomeação;

2.18) Solicitar as providências para abertura de PGEA de fiscalização do contrato;

3) Fiscalização de contratos de bens e serviços

3.1) Procedimento de Fiscalização contratual por ocasião da elaboração do pedido de autorização de 

despesa

3.1.1) Receber documentos da empresa (nota fiscal e demais documentos) e relatório do fiscal de 

contrato;



3.1.2) Analisar documentação (check list de regularidade);

3.1.3) Elaborar pedido de autorização de despesa;

3.1.4) Cadastrar no Sistema Único pedido de autorização de despesa e check list de regularidade 

contratual;

3.1.5) Encaminhar para Coordenadoria de Administração.

3.2) Procedimento a ser adotado na identificação de possível irregularidade contratual

3.2.1) Identificar possíveis irregularidades; 

3.2.2) Notificar a empresa sobre a possível irregularidade; 

3.2.3) Receber manifestação da empresa sobre a possível irregularidade, 

3.2.4) Analisar a manifestação das empresa sobre irregularidade;

3.2.5) Elaborar despacho;

3.2.6) Encaminhar despacho e cópia de documentação comunicando a irregularidade à 

Coordenadoria de Administração para providências.

4) Acompanhamento das contratações

4.1) Consultar o fiscal do contrato, 180 dias antes do seu vencimento, para verificação da 

possibilidade de prorrogação ou de nova contratação;

4.2) Expedir ofício à contratada sobre o interesse da prorrogação, caso o fiscal do contrato concorde 

com a prorrogação;

4.3) Receber resposta do ofício, com a manifestação favorável ou não da contratada;

4.4) Realizar pesquisa para comprovar a vantajosidade da prorrogação, em caso de ter sido 

favorável a manifestação da contratada;

4.5) Elaborar minuta de termo aditivo ao contrato;

4.6) Elaborar relatório sugerindo a prorrogação do contrato a ser submetido a Coordenadoria de 

Administração;

4.7) Encaminhar documentação à Coordenadoria de Administração;

4.8) Providenciar assinatura do Termo Aditivo ou Termo de Apostilamento, após autorização da SE;

4.9) Encaminhar ofício à contratada com uma via assinada do termo, solicitando, se for o caso, 

prorrogação ou acréscimo no valor da garantia;

4.10) Solicitar publicação no DOU e cadastrar no SIASG; SGA e no site da AUDIN, se for o caso;

4.11) Encaminhar para os fiscais cópia do termo;

4.12) Realizar providências para nova contratação, caso o fiscal do contrato ou o contrante discorde 

com a prorrogação.

5) Apuração de faltas contratuais

5.1) Identificar ou receber comunicação de possível falta contratual;



5.2) Propor autuação à Coordenadoria de Administração;

5.3) Receber PGEA de apuração de falta contratual da Secretaria Estadual;

5.4) Encaminhar notificação às empresas ou pessoas físicas envolvidas para o exercício do 

contraditório e ampla defesa em processos de apuração de infração contratual, mantendo o controle 

de prazos e o registro e acompanhamento dos processos de aplicação de penalidades;

5.5) Elaborar relatório conclusivo com proposta de arquivamento ou aplicação de penalidades 

administrativas, com a apresentação ou não de defesa;

5.6) Encaminhar à Assessoria Jurídica para análise e parecer;

5.7) Notificar à empresa para apresentar eventual recurso administrativo, em caso de aplicação de 

penalidade;

5.8) Registrar a penalidade no Sistema  de Cadastro Unificado de Fornecedores  (SICAF), com o 

decurso do prazo para apresentação de recurso, ou sendo este denegado;

5.9) Emitir Guia de Recolhimento da União com prazo para pagamento estabelecido no contrato, se 

houver multa;

5.10) Caso não seja recolhida o valor da multa no prazo estabelecido, propor à Secretaria Estadual a 

retenção de eventual crédito ou da garantia, consoante estabelecido contratualmente;

5.11) Encaminhar PGEA ao Procurador Chefe para requerer à Advocacia Geral da União a cobrança 

do valor da multa caso reste infrutífera o recolhimento no âmbito administrativo.

Seção de Execução Orçamentária e Financeira (SEOF)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições da Seção de Execução Orçamentária e Financeira nos termos do Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015):

1) Planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades do seu âmbito de atuação;

2) Processar as respectivas anulações;

3) Proceder à apuração e manter posição atualizada dos saldos orçamentários, bem como das 

despesas para inscrição em “restos a pagar”;

4) Prestar informações em processos relativos às despesas de consumo, serviços ou bens de capital 

(custeio e mapa limite de dispensa de licitação);

5) Fornecer as informações necessárias à elaboração da proposta de programação e

reprogramação orçamentária da Unidade, assim como para subsidiar a tomada de contas

anual do Ministério Público Federal;

6) Emitir documentos pertinentes ao pagamento de despesas (nota de empenho, Ordem Bancária, 

DARF, DAR e GPS);

7) Efetuar e controlar o pagamento de todas as despesas no âmbito da Unidade;



8) Alimentar e manter atualizados Sistemas informatizados institucionais, bem como planilhas de 

acompanhamento de despesas;

9) Registrar, controlar, baixar e instruir e acompanhar os processos de suprimentos de fundos e 

orientar tecnicamente os supridos;

10) Efetuar análise, correção, registros, lançamentos, atualização, bem como proceder aos envios 

necessários, dentro da sua esfera de atribuição, em Sistemas informatizados (SIAFI);

11) Geração, conferência, exportação para Declaração do Imposto Retido na Fonte (DIRF), e 

encaminhamento dos comprovantes de rendimento aos credores; 

12) Gerar guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social que contem as 

informações de vínculos empregatícios e remunerações, geradas pelo aplicativo SEFIP;

13) Cumprir as instruções específicas para o encerramento do exercício financeiro.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL 

1) Lei nº 4.320/1964 (Finanças Públicas);

2) Lei nº 8.666/1993 (Licitações e contratos da Administração Pública); 

3) Instrução Normativa nº 971/2009-RFB, que dispõe sobre normas gerais de tributação 

previdenciária;

4) Instrução Normativa nº 1234/2012-RFB, que dispõe sobre a retenção de tributos nos

pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações 

federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona 

a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços;

5) Lei Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza,de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências;

6) Lei Complementar nº 110/2014, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Macapá, 

e dá outras providências;

7) Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, que aprova o Regimento Interno Administrativo 

do Ministério Público Federal;

8) Orientação Contábil nº 15/2015-Preenchimento do campo” Observação”;

9) Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª ed. 2016;

10) Diligencia Contábil  nº 016/2017 (Inconsistência na transação CONDESAUD);

11) Legislação do SIAFI (Plano de Contas do SIAFI estabelecido pela Portaria STN nº 448, de 

13/09/2002 e demais normas);

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Emissão de empenho de reforço/anulação

1.1) Receber procedimentos oriundos da Secretaria Estadual acompanhado de autorização para 



emissão de nota de reforço ou anulação de nota de empenho;

1.2) Proceder o estorno ou cancelamento, mediante autorização formal do Ordenador de Despesas 

(Anulação: mesmo exercício financeiro/Cancelamento: exercícios financeiros anteriores);

1.3) Reforçar/anular alterando o valor dos itens existentes na lista ITEM, vinculada ao empenho 

original; 

1.4) Efetivar a emissão do reforço/anulação da nota de empenho;

1.5) Imprimir uma cópia, numerar, rubricar e juntar ao PGEA;

1.6) Encaminhar o processo à Coordenadoria de Administração para assinatura da nota de empenho 

e demais providências.

2) Verificação da disponibilidade orçamentária 

2.1) Receber procedimentos oriundos da SECGC ou SE, com solicitação de informação da 

disponibilidade orçamentária;

2.2) Classificar a despesa com base no Plano de Contas do Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal - SIAFI (estabelecido pela Portaria STN nº 448, de 13/09/2002);

2.3) Consultar, concomitantemente, a classificação no Sistema ASIWEB, caso se trate de material 

de consumo ou permanente; 

2.4) Analisar se o valor solicitado consta da programação orçamentária aprovada pela Secretaria de 

Planos e Orçamento (SPO/MPF);

2.5) Verificar no SIAFI se o crédito orçamentário já foi provisionado e está disponível (conta 

contábil 6221100000);

2.6) Informar a disponibilidade orçamentária no processo;

2.7) Restituir os autos ao solicitante.

3)  Controle do Saldo de Restos a Pagar:

3.1) Verificar no SIAFI (conta contábil 622920101) os empenhos ainda não liquidados, ao final do 

exercício;

3.2) Solicitar aos setores responsáveis pelas despesas que informem quais empenhos deverão ser 

anulados e quais deverão ser mantidos para inscrição em restos a pagar;

3.3) Acompanhar os saldos remanescentes em restos a pagar no exercício; 

3.4) Solicitar aos setores responsáveis que informem quais empenhos poderão ser anulados e quais 

deverão ser mantidos durante o exercício corrente.

4) Verificação do valor utilizado por meio de dispensa de licitação

4.1) Receber procedimentos oriundos da SECGC com solicitação de informação sobre limite de 

dispensa de licitação;

4.2) Classificar a despesa com base no Plano de Contas do SIAFI (estabelecido pela Portaria STN nº 



448, de 13/09/2002);

4.3) Consultar, concomitantemente, a classificação no Sistema ASIWEB, caso se trate de material 

de consumo ou permanente;

4.4) Verificar se o valor já foi utilizado no respectivo subelemento de despesa para 

contratações/aquisições mediante dispensa de licitação (tal verificação pode ser feita na

planilha "Mapa limite de dispensa de licitação");

4.5) Emitir informações complementares, sobre a possibilidade de contratação por dispensa de 

licitação;

4.6) Emitir informações complementares, comunicando a impossibilidade de contratação por 

dispensa de licitação, em razão de configuração de fracionamento de despesa caso o gasto por 

subelemento, no exercício, seja superior ao limite constante no inciso I (para obras e serviços de 

engenharia) ou II (para outros serviços e compras) do art. 24 da Lei 8.666/93;

4.7) Encaminhar autos à SECGC para demais providências.

5) Elaboração da proposta orçamentária

5.1) Auxiliar a Coordenadoria de Administração na elaboração da proposta de programação e 

reprogramação orçamentária a Unidade, com fornecimento de informações referentes às despesas 

não eventuais e suprimento de fundos executados.

6) Controle do acompanhamento dos valores limite de dispensa de licitação

6.1) Empenhar a despesa enquadradas em dispensa de licitação; 

6.2) Alimentar planilhas de controle e acompanhamento das despesas no mapa limite de dispensa de 

licitação, disponível no diretório:G:\Secretaria Estadual\Coordenadoria de 

Administração\Administração – todos\Financeiro\FINANÇAS;

6.3) Acompanhar diária e mensalmente a execução orçamentária com o objetivo de informar, 

quando solicitado, o limite de cada subelemento de despesa enquadradas por meio de dispensa de 

licitação.

7) Empenho da Despesa

7.1) Receber procedimentos oriundos da Secretaria Estadual, contendo autorização para emissão de 

nota de empenho;

7.2) Realizar o empenho da despesa no SIAFI operacional;

7.3) Verificar se a nota de empenho foi emitida corretamente em relação aos campos (favorecido, 

natureza de despesa, plano interno, valor, tipo de empenho, modalidade de licitação, amparo, inciso, 

subitem, quantidade, valor unitário e valor total);

8.4) Imprimir o documento em duas ou mais vias (se necessário);

8.5) Juntar aos autos, numerar e rubricar as páginas;



8.6) Encaminhar os autos à CA, para assinatura da nota de empenho1.

8) Consulta a disponibilização da provisão recebida

8.1) Consultar no SIAFI (conta contábil 622110000), até o 5º dia de cada mês, a disponibilização da 

provisão recebida que foi programada (custeio básico) e o sub-repasse dos recursos financeiros 

recebidos.

9) Liquidação e pagamento

9.1) Receber, com no mínimo um dia de antecedência à data do vencimento,  procedimentos 

oriundos da Secretaria Estadual, acompanhado de autorização para emissão de pagamento;

9.2) Realizar a liquidação da despesa, através da inclusão do documento no SIAFI WEB: 

https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/   page  s/security/login.jsf   (com geração da Nota de Serviço - 

NS);

9.3) Realizar a dedução do tributo vinculado ao serviço prestado ou ao material adquirido (Lei nº 

9.430/96 e Lei Complementar nº 110/2014) se for o caso, conforme informações apresentadas pela 

gestão de contratos;

9.4) Verificar a apresentação da declaração (art.4º, XI da IN/SRF nº 1234/2012), se for optante pelo 

SIMPLES; 

9.5) Emitir a Ordem Bancária, os Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da 

Previdência Social  e Documento de Arrecadação ;

9.6) Imprimir todos os documentos de pagamentos (NS, DARF, DAR, GPS E OB), por meio do 

SIAFI Operacional, que são necessários para conclusão do processo de pagamento, numerando e 

rubricando páginas;

9.7) Solicitar ao Gestor Financeiro e ao Ordenador de Despesas, ambos com poderes específicos 

para tal fim, a confirmação do pagamento através da transação ATUREMOB no SIAFI Operacional, 

observando o horário limite de 16h45min (horário de Brasília) para ob-Fatura;

9.8) Imprimir RT (Relação de Ordens Bancárias);

9.9) Encaminhar os autos à CA para assinatura2 da RT (Relação de Ordens Bancárias).

10) Suprimentos de Fundos.

10.1) Emissão de Suprimento de Fundos

10.1.1) Receber procedimentos  oriundos da Secretaria Estadual com autorização para emissão de 

nota de empenho;

10.1.2) Emitir  nota de empenho (NE), constando prazo de concessão, aplicação e comprovação;

10.1.3) Emitir  ordem bancária (OB);

1*Vide manual do SIAFI: http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/

2*Vide http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/ 

http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/
https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages
https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/


10.1.4) Registrar, gerando um documento NS e obtendo o número do documento hábil SF gerado 

para o processo de adiantamento concedido;

10.1.5) Solicitar à SECGC publicação;

10.1.6) Encaminhar o processo ao Gestor Financeiro (Coordenador de Administração) e Ordenador 

de Despesas (Secretario Estadual) para assinatura da(s) nota(s) de empenho(s);

10.1.7) Realizar a prestação de contas ao final do prazo de aplicação, após aprovação pelo 

Ordenador de Despesas (Secretario Estadual);

10.1.8) Contabilizar as despesas do processo de suprimento de fundos no novo Sistema de Contas a 

Pagar e Receber do SIAFI Web;

10.1.9) Emitir nota de lançamento de Sistema da despesa utilizada;

10.1.10)  Emitir nota de lançamento de Sistema da reclassificação da despesa;

10.1.11) Emitir nota de lançamento de Sistema do valor sacado e não utilizado;

10.1.12) Emitir nota de lançamento de Sistema do valor não utilizado;

10.1.13) Emitir nota de lançamento de Sistema de baixa de valor de saque, que é registrado no 

SIAFI, através de ordem bancária;

10.1.14) Efetuar o cancelamento do saldo dos empenhos no SIAFI, nos casos em que não tenham 

sido utilizados todos os valores disponibilizados através da concessão de suprimento de fundos;

10.1.15) Lançar as despesas no mapa de limite de dispensa de licitação,  disponível no diretório 

G:\Secretaria Estadual\Coordenadoria de Administração\Administração – todos\Financeiro\ 

FINANÇAS.

10.2)  Pagamento da fatura do Suprimento de Fundos:

10.2.1) Receber, com no mínimo um dia de antecedência à data do vencimento, procedimentos 

oriundos da Secretaria Estadual com autorização para pagamento de fatura do cartão;

10.2.2) Incluir uma lista de fatura com o código de barras da fatura do cartão, por meio da transação 

>ATULF;

10.2.3) Solicitar ao Gestor Financeiro e ao Ordenador de Despesas, ambos com poderes específicos 

para tal fim, a confirmação do pagamento através da transação ATUREMOB no SIAFI Operacional, 

observando o horário limite de 16h45min (horário de Brasília);

10.2.4) Imprimir todos os documentos de pagamentos (NS, RT e OB), por meio do SIAFI, que são 

necessários para conclusão do processo de pagamento, numerando e rubricando páginas;

10.2.5) Encaminhar o processo à CA, para assinatura da RT (Ordem Bancária)3.

11) Elaboração da DIRF- Declaração de Impostos Retidos na Fonte.

11.1) Elaborar Dirf (Declaração de Impostos Retidos na Fonte) anualmente no mês de

3*vide http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/

http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/


fevereiro, encaminhando à PGR para transmissão à Secretaria da Receita Federal das retenções dos 

tributos federais retidos pela Unidade de todos os pagamentos realizados do ano anterior;

11.2) Executar o comando >ATUARQDIRF (atualiza dados da DIRF) no SIAFI; 

11.3)Acessar a página http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/index.asp. No lado direito da tela 

clicar no ícone “STA – Sistema de Transferência de Arquivos”.

11.4) Acessar o arquivo “TXT” da DIRF referente ao ano-calendário. O

arquivo “TXT” virá zipado, devendo ser descompactado; 

11.5) Acessar a página www.receita.fazenda.gov.br e fazer o download do programa gerador da 

DIRF, para geração do arquivo a ser enviado à Secretaria de Administração do MPF;

11.6) Imprimir os comprovantes de rendimento;

11.7) Emitir ofício circular aos credores informando o envio dos comprovantes de rendimentos; 

11.8) Encaminhar os comprovantes de rendimentos até o último dia de fevereiro (via AR) aos 

credores.

12) Elaboração da GFIP4 - Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social.

12.1) Informar os dados da unidade, os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores 

devidos ao INSS, bem como as remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS no 

Programa Sefip 8.4;

12.2)Transmitir pelo Conectividade Social um arquivo SEFIPCR.SFP com indicativo de ausência 

de fato gerador (sem movimento), que é assinalado na tela de abertura do movimento, para o código 

115,  inexistindo recolhimento no mês;

12.3) Entregar a GFIP até o dia 7 (sete) do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, 

creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição 

à Previdência Social. Caso não haja expediente bancário no dia 7 (sete), a entrega deverá ser 

antecipada para o dia de expediente bancário imediatamente anterior.

13) Encerramento do Exercício5.

13.1) Cumprir as instruções específicas para o encerramento do exercício financeiro que são 

emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no mês de dezembro, via SIAFI. Macrofunção 

que define parâmetros que visam à padronização e eficiência do processo de Encerramento do 

Exercício Financeiro  e a consequente abertura do execício seguinte, dos Órgãos e Entidades da 

Administração Pública Federal.

4 *Vide Manual da GFIP para SEFIP 8.4

5*Vide http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/

http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/
https://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/manuais-e-formularios/arquivos-para-manuais-e-formularios/manualgfipsefip-kitsefipversao84.zip
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/index.asp


Setor de Logística (SELOG)

I. ATRIBUIÇÕES

Conforme Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 5 

de maio de 2015) são atribuições do Setor de Logística:

1) Planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas ao material de consumo e ao 

material permanente no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão e Unidades Administrativas 

Vinculadas;

2) Promover a aquisição de material de consumo e bens permanentes, atendendo a critérios de 

sustentabilidade, economicidade e padronização;

3) Gerir o material de consumo disponível no almoxarifado, assim como os materiais permanentes 

constantes do patrimônio das Unidades, propondo, quando cabível, o desfazimento, em observância 

aos critérios de sustentabilidade e padronização;

4) Manter o material de consumo disponível no almoxarifado, assim como os materiais permanentes 

em estoque adequadamente acondicionados; e

5) Controlar os registros patrimoniais e contábeis dos bens imóveis afetados ao Ministério Público 

Federal, no âmbito da respectiva Unidade.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Instrução Normativa - MPF/SG/SA/nº 001/93, de 19/08/1993.

2) Portaria PR/AP nº 68, de 2 de Setembro de 2011.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Do Registro Patrimonial (Tombamento)

1.1) Cadastrar o registro patrimonial dos bens móveis, através de inscrição no Ativo Imobiliário no 

Sistema de Gestão Patrimonial  (ASIWEB) e no Sistema Integrado da Administração Financeira 

(SIAFI Web);

1.2) Realizar o tombamento dos bens móveis, para efeito de identificação e inventário, recebendo 

números próprios de registro patrimonial;

1.3) Afixar a plaqueta patrimonial no bem correspondente;

1.4) Movimentar o bem no Sistema ASIWEB ao setor destinatário;

1.5) Emitir termo de responsabilidade;

1.6) Colher assinatura do responsável pelo bem;

1.7) Arquivar termo de responsabilidade no setor.

2) Movimentação de bens (Transferência)

2.1) Verificar diariamente no Sistema Nacional de Pedidos (SNP), se existem solicitações para 

movimentação de patrimônio;



2.2) Receber solicitação de movimentação de bens móveis, via SNP;

2.3) Promover a movimentação de bens, incluindo mudança de salas, unidades ou órgãos no 

Sistema ASIWEB;

2.4) Emitir o Termo de Transferência de Bens, caso ocorra a mudança de localização do bem;

2.5) Emitir o Termo de Responsabilidade, caso seja a primeira saída do bem do setor patrimonial;

2.6) Providenciar a entrega do bem ao setor solicitante;

2.7) Requerer a assinatura do Termo de Responsabilidade e/ou o Termo de Transferência.

3) Controle e fiscalização

3.1) Manter atualizado o Sistema ASIWEB de controle de bens móveis e imóveis do MPF;

3.2) Lançar no Sistema ASIWEB, em caso de deslocamento ou movimentação de qualquer bem 

patrimonial para fins de conserto ou reparo;

3.3) Emitir a guia de autorização de saída pelo Setor de Logística;

3.4) Solicitar ao responsável pelo conserto ou reparo a assinatura da guia de autorização de saída;

3.5) Providenciar a atualização do Sistema ASIWEB em caso de substituição de peças, acessórios 

ou componentes de um bem patrimonial, capaz de alterar sua identificação;

3.6) Realizar inspeções e fazer verificações físicas, no sentido de evitar que bens móveis e imóveis 

ociosos, supérfluos, anti-econômicos, excedentes ou em condições de alienação sejam mantidos em 

estoque ou sem uso;

3.7) Comunicar ao Coordenador de Administração qualquer tipo de irregularidade como roubo, 

furto, sinistro, uso indevido, abandono e apropriação indébita.

4) Inventário Anual

4.1) Solicitar à Coordenadoria de Administração a instauração de Comissão de Inventário Anual de 

bens móveis até o dia 31 de outubro de cada exercício;

4.2) Auxiliar a comissão de inventário;

4.3) Fazer os ajustes necessários no Sistema ASIWEB em caso de irregularidades encontradas pela 

Comissão de Inventário.

5) Baixa de bens

5.1) Baixa de bens em virtude de sinistro, acidente ou extravio

5.1.1) Comunicar ao Coordenador de Administração a ocorrência de sinistro, acidente ou extravio 

de bens patrimoniais;

5.1.2) Providenciar a baixa após conclusão final do processo administrativo ou sindicância de 

responsabilidade e autorização do Procurador-Chefe.

5.1.3) Lançar no Sistema ASIWEB a baixa por substituição após prévio procedimento 

administrativo e autorização do Procurador-Chefe;



5.2) Baixa de bens em virtude de doação

5.2.1) Solicitar à Coordenadoria de Administração a designação de comissão especial para doação 

de bens móveis e imóveis ociosos, recuperáveis, antieconômicos e irrecuperáveis;

5.2.2) Receber a lista de bens destinados à doação com a devida autorização do Procurador-Chefe;

5.3.3) Disponibilizar no Sistema ASIWEB a relação de bens para doação;

5.3.4) Providenciar junto à AUDIN/MPU a publicação de mensagem para os órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal da relação de bens para doação;

5.4.4) Comunicar à Comissão Especial de Doação caso alguma Unidade do MPU, órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal tenham interesse nos bens;

5.5.5) Proceder a transferência no Sistema ASIWEB com a emissão do respectivo Termo de 

Transferência no Sistema Único;

5.6.6) Lançar a transferência no SIAFI;

5.7.7) Enviar/Entregar fisicamente o bem com ônus para o destinatário.

6) Relatório de Movimentação de Bens (RMB)

6.1) Suspender a movimentação de bens móveis e imóveis no último dia do mês antecedente até 

dois dias úteis do mês subsequente;

6.2) Emitir o Relatório de Movimentação de Bens (RMB);

6.3) Receber relatório de depreciação mensal de Bens da PGR;

6.4) Cruzar os dados constantes nos relatórios acima;

6.5) Lançar os valores da depreciação de cada conta (patrimônio) no Sistema SIAFI Azul;

6.6) Proceder o fechamento mensal da movimentação patrimonial do mês.

7) Levantamento de necessidades de material

7.1) Receber informação da Coordenadoria de Informação sobre liberação orçamentária para 

compra de material permanente;

7.2) Encaminhar notificação aos membros e servidores da Unidade sobre eventual necessidade de 

material permanente para compra;

7.3) Receber sugestões de compra de materiais;

7.4) Elaborar termo de referência;

7.5) Encaminhar termo de referência à Coordenadoria de Administração.

8) Acompanhar o andamento dos procedimentos de compra de material permanente

8.1) Acompanhar o andamento dos procedimentos de compra de materiais permanentes;

8.2) Receber o processo de compra de material permanente;

8.3) Encaminhar nota de empenho para a empresa vencedora da licitação;

8.4) Aguardar entrega do material;



8.5) Realizar o recebimento provisório do material.

9) Liquidação de despesas de material permanente 

9.1) Receber o bem recém-adquirido;

9.2) Atestar a nota fiscal;

9.3) Lançar no ASIWEB as informações do pagamento;

9.4) Lançar no SIAFI das informações da entrada do patrimônio;

9.5) Confeccionar o Pedido de Autorização de Despesa (PAD);

9.6) Encaminhar à Coordenadoria de Administração para solicitação de pagamento.

10) Liquidação de Despesas de material de consumo

10.1) Receber o bem recém-adquirido;

10.2)Atestar a nota fiscal;

10.3) Lançar no ASIWEB as informações do pagamento;

10.4) Lançar no SIAFI as informações da entrada do processo;

10.5) Confeccionar o Pedido de Autorização de Despesa (PAD);

10.6) Encaminhar à Coordenadoria de Administração para solicitação de pagamento.

11) Requisição de material

11.1) Atender diariamente as requisições de materiais de segunda à sexta-feira, das 14h às 17h, 

salvo se não houver expediente, ou se estes coincidirem com o período de fechamento contábil da 

SELOG;

11.2) Receber pedido no Sistema ASIWEB de solicitação de material de  consumo;

11.3) Emitir a guia de requisição de material;

11.4) Separar o material solicitado;

11.5) Encaminhar guia e material ao servidor solicitante;

11.6) Arquivar guia assinada em pasta própria.

12) Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA)

12.1) Suspender a requisição de material de consumo no último dia do mês antecedente até dois dias 

úteis do mês subsequente;

12.2) Emitir o Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA);

12.3) Lançar as baixas do consumo de material de consumo do mês no Sistema SIAFI Azul;

12.4) Proceder o fechamento mensal do Almoxarifado do mês.

Setor de Manutenção e Serviços Gerais (SMSG)

I. ATRIBUIÇÕES

Conforme art. 106 do Regimento Interno Administrativo do MPF, ao Setor de Manutenção e 

Serviços Gerais incumbe planejar, organizar, supervisionar e monitorar a execução dos serviços de 



apoio administrativo; limpeza e conservação; copeiragem; jardinagem; e outros de natureza similar.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Portaria PR/AP nº 68,  de 1º de maio de 2016, que dispõe sobre a gestão e fiscalização dos 

contratos administrativos, relativos à prestação de serviços, no âmbito da Procuradoria da República 

no Estado do Amapá.

2) Portaria PR/AP nº 123, de 17 de maio de 2016, que dispõe sobre a gestão e fiscalização dos 

contratos administrativos celebrados no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Amapá.

3) Portaria Ministério da Fazenda n° 95/2002, que  fixa os limites para concessão de suprimento de 

fundos e para os pagamentos individuais de despesas de pequeno vulto. 

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Rotinas de Manutenção Predial

1.1) Solicitação diversas

1.1.1) Receber demanda de solicitação de serviços gerais, via Sistema Tajá, Agenda do Auditório, e-

mail, memorando e ligações telefônicas, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, em 

caso de agendamento de auditório e salas de reuniões; e, de no mínimo 7(sete) dias, para 

solicitações de compras por suprimento de fundos;

1.1.2) Providenciar o devido atendimento;

1.1.3) Verificar periodicamente a necessidade de recarga dos botijões de gás de cozinha usados na 

copa e sala dos terceirizados;

1.1.4) Providenciar a recarga, quando necessário, com utilização o cartão de pagamento do Governo 

Federal – CPGF (Suprimento de Fundos vigente);

1.1.5) Acionar os colaboradores terceirizados (artífices, copeiras, garçons, ajudantes de serviços 

gerais e serventes) dentro de suas respectivas funções, conforme a demanda;

1.1.6) Acionar os funcionários da empresa terceirizada quando os serviços forem ligados à área de 

energia elétrica, refrigeração e manutenção de elevador; 

1.1.7) Realizar a finalização no atendimento, quando a solicitação ocorrer via Tajá;

1.2) Recarga de Extintores

1.2.1) Observar data de vencimento dos extintores da PR-AP (6 meses de validade da recarga);

1.2.2) Providenciar semestralmente a recarga dos extintores da PR/AP;

1.2.3) Elaborar termo de referência;

1.2.4) Cadastrar termo de referência no Sistema Único;

1.2.5) Encaminhar termo de referência à SECGC para cotação de preços;

1.2.6) Receber autos da compra por dispensa;

1.2.7) Contactar empresa para a realização do serviço de recarga dos extintores.



1.3)Vistoria de prédios

1.3.1) Oficiar anualmente ao Corpo de Bombeiros solicitando vistoria no prédio da antiga sede da 

PR/AP;

1.3.2) Cadastrar ofício no Sistema Único;

1.3.3) Solicitar, via ofício, a realização da vistoria ao locador do prédio atual, tendo em vista as 

obrigações expressa no contrato de aluguel;

1.3.4)  Cadastrar ofício no Sistema Único.

1.4) Necessidade de compra de materiais via Suprimento de Fundos

1.4.1) Receber demanda de solicitação de serviços gerais, via Sistema Tajá, e-mail, memorando e 

ligações telefônicas, no mínimo com 7 (sete) dias de antecedência, para solicitações de compras por 

suprimento de fundos;

1.4.2) Elaborar memorando destinado à Coordenadoria de Administração, solicitando a autuação de 

PGEA para concessão de suprimento de fundos;

1.4.3) Encaminhar formulário de concessão de suprimento de fundos anexo a este memorando;

1.4.4) Receber procedimento autuado com autorização de concessão de suprimento de fundos pela 

Secretaria Estadual e pela Coordenadoria de Administração;

1.4.5) Providenciar o devido atendimento, no que se refere às aquisições de pequeno vulto, dentro 

dos limites estabelecidos na Portaria MF n° 95/2002;

1.4.6) Solicitar no Sistema de Gestão de Frota, o transporte para a realização de compras através do 

Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF;

1.4.7) Organizar as solicitações dos setores e respectivos comprovantes (notas/cupons fiscais) de 

compras;

1.4.8) Encaminhar  os respectivos comprovantes (notas/cupons fiscais) ao demandante para o ateste 

de recebimento;

1.4.9) Juntar aos autos os comprovantes devidamente atestados;

1.4.10) Solicitar pagamento das faturas, via memorando, à Coordenadoria de Administração;

1.4.11) Realizar o  controle dos gastos através de planilhas;

1.4.12) Lançar informações no Sistema de Gestão Administrativa – SGA.

1.4.13) Encaminhar autos com prestação de contas à Coordenadoria de Administração.

2) Rotinas de fiscalização de contratos

2.1) Acompanhar a execução do objeto contratado;

2.2) Verificar a conformidade da prestação dos serviços e a alocação de materiais;

2.3) Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da 

contratada, no todo ou em parte, quando forem verificados vícios, defeitos ou incorreções 



resultantes da execução do contrato ou de materiais empregados;

2.4) Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato;

2.5) Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;

2.6)Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com a execução 

prevista no contrato;

2.7) Realizar as diligências necessárias em prol da normalização da execução do objeto, quando for 

o caso;

2.8) Testar, no verso da primeira via, as notas e as faturas correspondentes à prestação dos serviços 

e/ou entrega de material/equipamentos, no prazo de até três dias úteis do recebimento do processo 

pelo fiscal, na inexistência de outro prazo no instrumento contratual;

2.9) Promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 

8.666, de 1993;

2.10) Devolver a nota fiscal/fatura, imediatamente após ateste, ao Gestor do Contrato, juntamente 

com check-list e controle mensal de ocorrências, se for o caso;

2.11) Receber o objeto contratual, nos termos dos artigos 73 e 74 da Lei 8.666/93, no que lhe 

compete;

2.12) Emitir certidões ou atestados de avaliação dos serviços prestados ou fornecimentos efetuados;

2.13) Elaborar, em conjunto com o Gestor do contrato, projeto básico ou termo de referência, em 

prazo a ser definido pelo Chefe do Setor de Contratos e Gestão Contratual, quando não houver 

interesse na prorrogação contratual ou por haver fracassada a negociação do valor do contrato;

2.14) Informar ao Gestor do Contrato as pendências não solucionadas sobre o descumprimento de 

quaisquer obrigações passíveis de rescisão contratual ou aplicação de penalidades, para as 

providências que entender cabíveis;

2.15) Esclarecer qualquer descumprimento dos prazos estabelecidos nesta portaria, afetos às 

respectivas áreas de atuação, mediante despacho circunstanciado nos autos;

2.16)Atuar como preposto da administração em audiência trabalhista;

2.17) Verificar, no que concerne à execução do objeto, se houve sub ou superdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, comunicando ao Gestor do 

contrato para que este promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 

repeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 

8.666, de 1993.

2.18) Acompanhar a execução do contrato, por meio de check-list, que compreenda a mensuração 



dos resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da 

qualidade demandada, os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas, a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados,  a adequação dos 

serviços prestados à rotina de execução estabelecida, e o cumprimento das demais obrigações 

decorrentes do contrato.

Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas (SLDE)

I. ATRIBUIÇÕES

Nos termos do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 

5 de maio de 2015), são atribuições da Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas (SLDE) na 

Unidade Administrativa de Gestão:

1) Planejar, organizar, supervisionar e monitorar as licitações e cotações eletrônicas no âmbito da 

Unidade Administrativa de Gestão;

2) Orientar as Unidades Administrativas Vinculadas sobre os procedimentos licitatórios e disputas 

eletrônicas;

3) Elaborar os editais das licitações realizadas no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão;

4) Revisar tecnicamente os processos de licitação, antes de ser submetido à decisão do ordenador de 

despesas; e

5) Planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades desenvolvidas pela Comissão 

Permanente de Licitação, pelas Comissões Especiais e Licitação e pela equipe de pregão.

São atribuições da Comissão Permanente de Licitação e das Comissões Especiais de Licitação na 

Unidade Administrativa de Gestão:

1) Conduzir os processos licitatórios nas modalidades concorrência, tomada de preços, convite, 

concurso e leilão;

2) Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente;

3) Receber e examinar os pedidos de esclarecimentos e impugnações ao instrumento convocatório e 

sobre eles deliberar;

4) Julgar as fases de habilitação e classificação de propostas;

5) Realizar as diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento licitatório;

6) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

7) Encaminhar o processo administrativo, devidamente instruído, à autoridade competente, para 

decisão acerca da homologação e, em caso de recurso, da adjudicação do objeto da licitação;

8) Receber recurso e sobre eles se manifestar, mediante juízo de reconsideração de seus atos ou 

mantença da decisão, prestar informações e submeter o processo à autoridade superior

para decisão; e



9) Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia

imediata.

Constitui atribuições do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e dos Presidentes das 

Comissões Especiais de Licitação na Unidade Administrativa de Gestão:

1) Representar a Comissão nos assuntos de sua competência;

2) Planejar, organizar, supervisionar, monitorar e executar as atividades da Comissão; e

3) Presidir as sessões de licitação.

Compete ao Pregoeiro na Unidade Administrativa de Gestão:

1) Conduzir, com o auxílio da equipe de apoio, as licitações na modalidade pregão;

2) Presidir as sessões de pregão, assim como as de contratação via cotação eletrônica;

3) Receber, examinar e deliberar, com apoio do setor requisitante do objeto e do responsável pela 

elaboração do edital, sobre pedidos de esclarecimentos e impugnações ao instrumento convocatório;

4) Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente;

5) Realizar as diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento licitatório;

6) Decidir sobre habilitação, aceitação de proposta e adjudicação do objeto do pregão;

7) Exercer juízo prévio de admissibilidade do recurso, podendo reconhecer a procedência do 

pedido, caso em que reformará o ato recorrido ou, mantendo a decisão, prestar informações, 

submetendo o processo à autoridade superior para decisão do recurso; e

8) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior, com proposta de

homologação.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

2) Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Aquisições de bens e serviços.

1.1) Fase interna das licitações

1.1.1) Orientar as Unidades Administrativas/setores vinculados sobre os procedimentos licitatórios e 

disputas eletrônicas;

1.1.2) Receber procedimentos licitatórios oriundos da Coordenadoria de Administração, para fins de 

planejamento, organização, supervisão e monitoramento das licitações e cotações eletrônicas;

1.1.3) Realizar a revisão técnica dos processos de licitação;

1.1.4) Promover a elaboração de minutas de editais das licitações;

1.1.5) Submeter o procedimento licitatório à análise da assessoria jurídica, devidamente instruído 

com a minuta do instrumento convocatório.



1.2) Fase externa das licitações

1.2.1)Receber procedimentos licitatórios oriundos da Secretaria Estadual, contendo autorização 

expressa para abertura da fase externa das licitações;

1.2.2) Publicar o edital no Comprasnet, no Diário Oficial da União, e em Jornal, quando o pregão 

eletrônico for por registro de preço;

1.2.3) Promover a vinculação do pregoeiro e da equipe de apoio ao pregão eletrônico;

1.2.4) Receber os pedidos de esclarecimentos e impugnações ao instrumento convocatório e sobre 

eles deliberar;

1.2.5) Examinar os pedidos de esclarecimentos e impugnações ao instrumento convocatório e sobre 

eles deliberar;

1.2.6) Operar o pregão eletrônico;

1.2.7) Analisar as propostas iniciais; 

1.2.8) Conduzir a fase de lances;

1.2.9) Avaliar a (in)exequibilidade de preço; 

1.2.10) Negociar o valor do item/grupo;

1.2.11) Solicitar envio de proposta definitiva; 

1.2.12) Analisar proposta definitiva; 

1.2.13) Recusar ou aceitar proposta; 

1.2.14) Consultar SICAF e demais documentos de habilitação; 

1.2.15) Julgar a habilitação; 

1.2.16) Registrar prazo para intenção de recurso;

1.2.17) Realizar as diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento 

licitatório.

1.2.18) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso.

1.2.19) Encaminhar o processo administrativo, devidamente instruído, à Coordenadoria de 

Administração, para decisão acerca da proposição de homologação pela Secretaria Estadual e, em 

caso de recurso, da adjudicação do objeto da licitação;

1.2.20) Receber recurso;

1.2.21)  Manifestar-se sobre o recurso, mediante juízo de reconsideração de seus atos ou mantença 

da decisão;

1.2.22) Prestar informações sobre o recurso;

1.2.23) Submeter o processo à Coordenadoria de Administração, para providências cabíveis.

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação  (COINF)

I. ATRIBUIÇÕES



Compete à Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, consoante  o Regimento 

Interno Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015):

1) Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas ao desenvolvimento de 

Sistemas de informação, infraestrutura de tecnologia da informação, atendimento e relacionamento 

com os usuários, segurança da informação e serviços de comunicação de voz, no âmbito da Unidade 

Administrativa de Gestão e nas respectivas Unidades Administrativas Vinculadas, quando for o 

caso;

2) Observar as políticas, diretrizes e orientações técnicas emanadas da Secretaria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação; 

3) Orientar e apoiar, quando couber, as Unidades Administrativas Vinculadas na execução de suas 

atividades; e 

4) Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia 

imediata;

5) Assegurar o alinhamento estratégico, tático e operacional da área de tecnologia da informação da 

sua unidade e das Unidades Administrativas Vinculadas, quando couber, conforme as diretrizes e 

orientações emanadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério 

Público Federal;

6) Propor e promover políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível local, alinhadas 

ao Planejamento Estratégico Institucional;

7) Identificar e propor à respectiva Secretaria Nacional as necessidades de capacitação dos recursos 

humanos alocados em sua estrutura;

8) Identificar e propor à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação as necessidades de 

aquisições de bens e contratação de serviços de tecnologia da informação do Ministério Público 

Federal da unidade;

9) Elaborar a proposta orçamentária e realizar o acompanhamento da execução do orçamento de 

tecnologia da informação do Ministério Público Federal na respectiva unidade;

10) Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica de contratos e ao acompanhamento 

de aquisições, em alinhamento com as orientações da Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação;

11) Produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; e

12) Identificar a necessidade, propor a inclusão, planejar e coordenar projetos de sistemas de 

informação, de telecomunicações, de segurança da informação e de infraestrutura de tecnologia da 

informação, constantes no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério Público 

Federal.



II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015, que estabelece o Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal;

2) Portaria PGR/MPF nº 725, de 22 de dezembro de 2011, que institui o Projeto de Desdobramento 

do Planejamento Estratégico 2011-2020 no âmbito do Ministério Público Federal;

3) Portaria PGR/MPF nº 560, de 14 de agosto de 2013, que institui o Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal para o período 2012-2020; 

4) Portaria PGR/MPF nº 425, de 5 de julho de 2013, que dispõe sobre os procedimentos de 

centralização dos serviços de correio eletrônico no âmbito do Ministério Público Federal; 

5) Portaria PGR/MPF nº 417, de 5 de junho de 2013, que institui o Plano de Segurança Institucional 

do Ministério Público Federal;

6) Portaria PGR/MPF nº 969, de 17 de novembro de 2015, regulamenta a utilização, manutenção e 

controle do sistema de telefonia fixa, móvel e de voz sobre IP no âmbito do MPF;

7) Portaria SG/MPF nº 173, de 3 de março de 2016, que aprova regras para alocação de 

equipamentos de impressão e digitalização corporativa no MPF;

8) Portaria SG/MPF nº 175, que 3 de março de 2016, que aprova regras para distribuição de linhas 

telefônicas de dados e voz do serviço de comunicação móvel institucional no MPF;

9) Portaria PRAP n°36/2016, que regulamenta o acesso de servidores a documentos, autos judiciais 

e extrajudiciais classificados como sigilosos, no âmbito da Procuradoria da República no Estado do 

Amapá, e dá outras providências;

10) IN SG/MPF nº 1/2014, que dispõe sobre os procedimentos de cópia de segurança e restauração 

de arquivos no âmbito do Ministério Público Federal;

11) IN SG/MPF nº 2/2014, que dispõe sobre a utilização dos serviços de videoconferência e 

transmissão de eventos institucionais no âmbito do Ministério Público Federal;

12) IN SG/MPF nº 3/2014, que dispõe sobre os processos de emissão de certificados digitais aos 

membros, servidores, equipamentos e aplicações do Ministério Público Federal; 

13) IN SG/MPF nº 7/2014, que dispõe sobre a utilização do Portal de Vídeos Institucionais no 

âmbito do Ministério Público Federal;

14) IN SG/MPF nº 8/2014, que dispõe sobre a criação e forma de atuação do Centro de Serviços 

Compartilhados da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público 

Federal;

15) IN SG/MPF nº 10/2014, que dispõe sobre a política unificada de retenção de mensagens no 

sistema de correio eletrônico do Ministério Público Federal;

16) IN SG/MPF nº 11/2014,  que dispõe sobre a política de senhas no Ministério Público Federal;



17) IN SG/MPF nº 1/2015,  que dispõe sobre a padronização da tecnologia de redes sem fio local do 

Ministério Público Federal;

18) IN SG/MPF nº 1/2016, que dispõe sobre os procedimentos relativos á contratação de soluções 

de Tecnologia da Informação e Comunicação e à gestão dos respectivos contratos no âmbito do 

MPF;

19) IN SG/MPF nº 2/2017, que disciplina o controle sobre o consumo de suprimentos de 

informática no âmbito do Ministério Público Federal;

20) IN SG/MPF nº 3/2017, que altera a Instrução Normativa SG/MPF nº 3, de 6/1/2017, que dispõe 

sobre o processo de emissão de Certificados Digitais os Membros, servidores, equipamentos e 

aplicações do Ministério Público Federal ;

21) IN SG/MPF nº 4/2017, que dispõe sobre a política de uso da solução de acesso e 

compartilhamento em nuvem privada do Ministério Público Federal - MPF Drive;

22) IN SG/MPF nº 5/2017,  que dispõe sobre a utilização de serviços de videoconferência e os 

procedimentos de transmissão e gravação de eventos no âmbito do MPF;

23) POLTI nº 1, que trata de regras para alocação e para renovação do parque de 

microcomputadores de mesa(desktops);

24) POLTI nº 2, que regras para alocação e para renovação do parque de equipamentos 

portáteis(notebooks, netbooks e tablets);

25) POLTI nº 3, que dispõe do conjunto padrão de equipamentos servidores e de armazenamento 

para as procuradorias regionais da República e procuradorias da República;

26) POLTI nº 4, que aprova regras para distribuição de linhas telefônicas de dados e voz do serviço 

de comunicação móvel institucional no MPF;

27) POLTI nº 5, que aprova regras para alocação de equipamentos de impressão e digitalização 

corporativa no MPF;

28) OT nº 1, que estabelece orientações aos Coordenadores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação acerca dos procedimentos relativos aos serviços de telefonia;

29) OT nº 2, que estabelece orientações aos Coordenadores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação acerca dos procedimentos recomendados em caso de Phishing;

30) OT nº 3, que estabelece procedimentos para instalação e configuração do Windows Server 

Update Services 4.0, nos servidores com Windows Server 2012 R2 Standard; 

31) OT nº 4, que estabelece procedimentos para garantir a operação dos principais processos de 

negócio em casos de quebra da continuidade dos serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação;

32) OT nº 5, que estabelece procedimentos e atividades que visam a criação de sistemas bem 



estruturados e de qualidade, para uma boa manutenção e reaproveitamento do software no MPF;

33) OT nº 6, que estabelece procedimentos para instalação e configuração do Kaspersky Antivírus e 

Kaspersky Rescue Disk para varredura em dispositivos móveis com arquivos infectados;

34) OT nº 7, que estabelece procedimentos para instalação, configuração e utilização das máquinas 

virtuais para o monitoramento distribuído do Catálogo de Serviços e da Infraestrutura de TIC;

35) OT nº 8, que estabelece detalhamento técnico quanto à instalação, configuração e migração de 

um ambiente de virtualização baseado no XenServer 6.5, conforme disposto na Política de 

Tecnologia da Informação nº 03 (POLTI03), de forma que todas as Coordenadorias de Informática 

das unidades possam realizar as configurações necessárias para padronizar o ambiente virtualizado 

do MPF. 

36) OT nº 9, que estabelece orientação técnica tem o objetivo de padronizar e normatizar o 

funcionamento das chamadas diretas (conexão ponto a ponto direcionada a uma sala ou software de 

videoconferência) recebidas externamente. Como exemplo frequente, tem-se as chamadas entre o 

MPF a Justiça Federal nos estados;

37) OT nº 10, que estabelece procedimentos para instalar e configurar o Jitsi, que é o software de 

terminal de videoconferência padronizado no MPF;

38) OT nº 11, que estabelece orientações e procedimentos para tornar mais céleres e eficazes a 

análise do consumo dos links, a verificação de navegação em sites que contêm malwares e os 

métodos de detecção de ataques na rede corporativa. 

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Desenvolvimento de sistemas de informação

1.1) Apoiar a migração de sistemas locais para soluções nacionais homologadas pela STIC;

1.2) Manter os sistemas locais, caso imprescindíveis;

1.3) Verificar se os softwares demandados por usuários são compatíveis com os homologados pela 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), em 

https://portaldgpt.pgr.mpf.gov.br/softwareshomologados/.

1.4) Consultar a STIC acerca da utilização ou não de softwares;

1.5) Decidir acerca da utilização ou não destes softwares;

1.6) Cumprir às orientações propostas pela STIC.

2) Infraestrutura de Tecnologia da Informação

2.1) Gerenciar as demandas de infraestrutura de tecnologia da informação;

2.2) Autorizar a implementação de correção, manutenção, atualização, substituição ou utilização de 

nova tecnologia proposta pela Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Sustentação de 

Soluções (SETINF), ou demanda da Administração Superior.

https://portaldgpt.pgr.mpf.gov.br/softwareshomologados/


2.3) Acompanhar as atividades de infraestrutura realizadas pela SETINF, promovendo a adoção de 

boas práticas;

2.4) Garantir que o parque tecnológico esteja em funcionamento satisfatório, principalmente quanto 

à garantia de equipamentos servidores e de rede, entregas de serviços e soluções de TIC.

2.5) Atuar junto à Administração ou à própria STIC para que a demanda de infraestrutura seja 

atendida, em caso de necessidade;

2.6) Receber os relatórios técnicos advindos da SETINF, providenciando as ações pertinentes ao seu 

cumprimento.

3) Atendimento e Relacionamento com Usuários

3.1) Monitorar as atividades realizadas pela Seção de Atendimento e Relacionamento e 

Telecomunicações (SEART);

3.2) Planejar novas ações, com reduzido impacto ao usuário, alinhada aos anseios da STIC;

3.3) Pleitear novas aquisições, após ser cientificado pela SEART;

3.4) Aprovar os softwares que compõem a imagem dos microcomputadores da PR/AP, que podem 

ser propostos tanto pela SEART quanto SETINF.

4) Segurança da Informação

4.1) Atender e garantir a implementação de todas as orientações fornecidas pela STIC, com apoio da 

SETINF;

4.2) Estimular a cultura de segurança da informação aos usuários da PR/AP;

4.3) Manter atualizados os sistemas de segurança a PR/AP;

4.4) Direcionar os esforços em segurança da informação no trato dos dados que trafegam na PR/AP.

5) Serviço de Comunicação de Voz

5.1) Garantir o funcionamento do serviço de comunicação de voz e dados, ou de comunicação 

unificada;

5.2) Solicitar o apoio da SETINF nas questões de configuração e manutenção do serviço, e em casos 

de recuperação;

5.3) Observar, sempre que possível, o tempo de garantia dos equipamentos ou a necessidade de 

serviço de manutenção;

5.4) Atender às orientações da STIC.

6) Políticas, Diretrizes e Orientações da STIC

6.1) Atender às normas estabelecidas, no âmbito do MPF, pela STIC;

6.2) Zelar pelo cumprimento das orientações, com a ajuda da SETINF e SEART, de acordo com o 

Regimento Interno Administrativo do MPF;

6.3) Fornecer informações solicitadas pela STIC.



7) Unidades Administrativas Vinculadas

7.1) Fornecer apoio tecnológico, em soluções e equipamentos, às Procuradorias da República nos 

Municípios do Amapá;

7.2) Zelar pela disponibilidade dos serviços de TIC às Unidades Administrativas Vinculadas.

8) Reunião de Acompanhamento Operacional - RAO.

8.1) Elaborar pauta da RAO;

8.2) Convocar os setores/seções da Coordenadoria de Informática;

8.3) Verificar o acompanhamento das  metas e indicadores do painel de contribuição, e demais 

medidas locais de responsabilidade da Coordenadoria de Informática;

8.4) Discutir desafios e avanços dos setores vinculados para o trimestre;

8.5) Elaborar ata;

8.6) Cadastrar ata no Sistema Único;

8.7) Movimentar ata para a Seção de Planejamento e Gestão Estratégica.

Seção de Atendimento e Relacionamento e Telecomunicações (SEART)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições dos Núcleos e Seções relativos ao Atendimento e Relacionamento com os Usuários 

e Telecomunicações, consoante  o Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal 

(Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015):

1) Organizar e acompanhar as atividades de relacionamento com os usuários de serviços de 

tecnologia da informação e comunicação da unidade;

2) Supervisionar e executar as atividades de instalação, manutenção e substituição de equipamentos 

de tecnologia da informação e comunicação e softwares; 

3)  Fiscalizar  os   serviços   de instalação,  configuração  e  manutenção  nos   recursos operacionais 

de equipamentos  servidores e de armazenamento em operação na Unidade, quando realizados por 

terceiros; 

4) Identificar   necessidades   de   melhorias   na   infraestrutura   em   tecnologia   da informação e 

comunicação, para atender às novas demandas dos usuários;

5) Manter o parque de equipamentos de tecnologia da informação e softwares;

6) Executar atividades de atendimento aos usuários de serviços de tecnologia da informação; 

7) Elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens   e  a 

contratação  de   serviços   de  tecnologia  da   informação   disponibilizados   aos  usuários,  de 

acordo os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;

8) Executar atividades técnicas relacionadas com os serviços de comunicação de voz disponíveis 



para os usuários da unidade; 

9) Elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a 

contratação de serviços relacionados a serviços de comunicação de voz, de acordo com os padrões 

estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; e 

10) Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia 

imediata.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015, que estabelece o Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal;

2) Portaria PGR/MPF nº 725, de 22 de dezembro de 2011, que institui o Projeto de Desdobramento 

do Planejamento Estratégico 2011-2020 no âmbito do Ministério Público Federal;

3) Portaria PGR/MPF nº 560, de 14 de agosto de 2013, que institui o Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal para o período 2012-2020; 

4) Portaria PGR/MPF nº 425, de 5 de julho de 2013, que dispõe sobre os procedimentos de 

centralização dos serviços de correio eletrônico no âmbito do Ministério Público Federal; 

5) Portaria PGR/MPF nº 417, de 5 de junho de 2013, que institui o Plano de Segurança Institucional 

do Ministério Público Federal;

6) Portaria PGR/MPF nº 969, de 17 de novembro de 2015, regulamenta a utilização, manutenção e 

controle do sistema de telefonia fixa, móvel e de voz sobre IP no âmbito do Ministério Público 

Federal;

7) Portaria SG/MPF nº 173, de 3 de março de 2016, que aprova regras para alocação de 

equipamentos de impressão e digitalização corporativa no MPF;

8) Portaria SG/MPF nº 175, que 3 de março de 2016, que aprova regras para distribuição de linhas 

telefônicas de dados e voz do serviço de comunicação móvel institucional no MPF;

9) Portaria PRAP n°36/2016, que regulamenta o acesso de servidores a documentos, autos judiciais 

e extrajudiciais classificados como sigilosos, no âmbito da Procuradoria da República no Estado do 

Amapá, e dá outras providências;

10) IN SG/MPF nº 1/2014, que dispõe sobre os procedimentos de cópia de segurança e restauração 

de arquivos no âmbito do Ministério Público Federal;

11) IN SG/MPF nº 2/2014, que dispõe sobre a utilização dos serviços de videoconferência e 

transmissão de eventos institucionais no âmbito do Ministério Público Federal;

12) IN SG/MPF nº 3/2014, que dispõe sobre os processos de emissão de certificados digitais aos 

membros, servidores, equipamentos e aplicações do Ministério Público Federal; 

13) IN SG/MPF nº 7/2014, que dispõe sobre a utilização do Portal de Vídeos Institucionais no 



âmbito do Ministério Público Federal;

14) IN SG/MPF nº 8/2014, que dispõe sobre a criação e forma de atuação do Centro de Serviços 

Compartilhados da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público 

Federal;

15) IN SG/MPF nº 10/2014, que dispõe sobre a política unificada de retenção de mensagens no 

sistema de correio eletrônico do Ministério Público Federal;

16) IN SG/MPF nº 11/2014,  que dispõe sobre a política de senhas no Ministério Público Federal;

17) IN SG/MPF nº 1/2015,  que dispõe sobre a padronização da tecnologia de redes sem fio local do 

Ministério Público Federal;

18) IN SG/MPF nº 1/2016, que dispõe sobre os procedimentos relativos á contratação de soluções 

de Tecnologia da Informação e Comunicação e à gestão dos respectivos contratos no âmbito do 

MPF;

19) IN SG/MPF nº 2/2017, que disciplina o controle sobre o consumo de suprimentos de 

informática no âmbito do Ministério Público Federal;

20) IN SG/MPF nº 3/2017, que altera a Instrução Normativa SG/MPF nº 3, de 6/1/2017, que dispõe 

sobre o processo de emissão de Certificados Digitais os Membros, servidores, equipamentos e 

aplicações do Ministério Público Federal ;

21) IN SG/MPF nº 4/2017, que dispõe sobre a política de uso da solução de acesso e 

compartilhamento em nuvem privada do Ministério Público Federal - MPF Drive;

22) IN SG/MPF nº 5/2017,  que dispõe sobre a utilização de serviços de videoconferência e os 

procedimentos de transmissão e gravação de eventos no âmbito do MPF;

23) POLTI nº 1, que trata de regras para alocação e para renovação do parque de 

microcomputadores de mesa(desktops);

24) POLTI nº 2, que regras para alocação e para renovação do parque de equipamentos 

portáteis(notebooks, netbooks e tablets);

25) POLTI nº 3, que dispõe do conjunto padrão de equipamentos servidores e de armazenamento 

para as procuradorias regionais da República e procuradorias da República;

26) POLTI nº 4, que aprova regras para distribuição de linhas telefônicas de dados e voz do serviço 

de comunicação móvel institucional no MPF;

27) POLTI nº 5, que aprova regras para alocação de equipamentos de impressão e digitalização 

corporativa no MPF;

28) OT nº 1, que estabelece orientações aos Coordenadores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação acerca dos procedimentos relativos aos serviços de telefonia;

29) OT nº 2, que estabelece orientações aos Coordenadores de Tecnologia da Informação e 



Comunicação acerca dos procedimentos recomendados em caso de Phishing;

30) OT nº 3, que estabelece procedimentos para instalação e configuração do Windows Server 

Update Services 4.0, nos servidores com Windows Server 2012 R2 Standard; 

31) OT nº 4, que estabelece procedimentos para garantir a operação dos principais processos de 

negócio em casos de quebra da continuidade dos serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação;

32) OT nº 5, que estabelece procedimentos e atividades que visam a criação de sistemas bem 

estruturados e de qualidade, para uma boa manutenção e reaproveitamento do software no MPF;

33) OT nº 6, que estabelece procedimentos para instalação e configuração do Kaspersky Antivírus e 

Kaspersky Rescue Disk para varredura em dispositivos móveis com arquivos infectados;

34) OT nº 7, que estabelece procedimentos para instalação, configuração e utilização das máquinas 

virtuais para o monitoramento distribuído do Catálogo de Serviços e da Infraestrutura de TIC;

35) OT nº 8, que estabelece detalhamento técnico quanto à instalação, configuração e migração de 

um ambiente de virtualização baseado no XenServer 6.5, conforme disposto na Política de 

Tecnologia da Informação nº 03 (POLTI03), de forma que todas as Coordenadorias de Informática 

das unidades possam realizar as configurações necessárias para padronizar o ambiente virtualizado 

do MPF. 

36) OT nº 9, que estabelece orientação técnica tem o objetivo de padronizar e normatizar o 

funcionamento das chamadas diretas (conexão ponto a ponto direcionada a uma sala ou software de 

videoconferência) recebidas externamente. Como exemplo frequente, tem-se as chamadas entre o 

MPF a Justiça Federal nos estados;

37) OT nº 10, que estabelece procedimentos para instalar e configurar o Jitsi, que é o software de 

terminal de videoconferência padronizado no MPF;

38) OT nº 11, que estabelece orientações e procedimentos para tornar mais céleres e eficazes a 

análise do consumo dos links, a verificação de navegação em sites que contêm malwares e os 

métodos de detecção de ataques na rede corporativa. 

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1) Atendimento ao usuário via Sistema Nacional de Pedidos (SNP):

1.1) Receber chamado de antedimento, via Sistema Sistema Nacional de Pedidos (SNP);

1.2) Capturar o chamado no SNP em tempo aceitável, de acordo com os Acordos de Níveis de 

Serviços (SLAs) fornecidos no Catálogo de Serviços de TIC do MPF;

1.3) Averiguar se o chamado é de atribuição da SEART;

1.4) Executar as atividades;

1.5) Encaminhar ao setor ou grupo competente, em caso negativo;



1.6) Atuar na resolução do problema, caso o chamado seja de atribuição do setor, em tempo 

satisfatório;

1.7) Cadastrar as tarefas e as atividades necessárias ao atendimento do problema no SNP;

1.8) Abrir um novo chamado quando a solução do problema exigir nova categoria de serviço, ou 

ensejar nova ocorrência de chamado, evitando-se que um mesmo chamado seja utilizado para 

resolver problemas diversos do originalmente demandado;

1.9) Suspender o Acordo de Nível de Serviço (SLA) quando o atendente já tiver tomado todas as 

providências cabíveis e ainda assim necessitar de que outro grupo ou setor ou terceiros atuem;

1.10) Retomar o atendimento do chamado tão logo seja satisfeita a condição suspensiva do item 

anterior;

1.11) Fazer o encerramento no SNP, após a conclusão do chamado;

1.12) Solicitar a avaliação do usuário;

2) Atendimento ao usuário fora do SNP

2.1) Na impossibilidade do usuário abrir o chamado no SNP:

2.1.1) Abrir o chamado em nome do requisitante, quando há impossibilidade do usuário registrar no 

SNP;

2.1.2) Concluir o atendimento, conforme padrão de atendimento ao usuário via SNP.

2.2) Quando o SNP não funciona (offline):

2.2.1) Tomar nota manual da ocorrência;

2.2.2) Fazer o atendimento possível ao usuário;

2.2.2) Orientar o usuário a fazer o registro do chamado, retornando o SNP, ;

2.2.3) Concluir o atendimento, conforme padrão de atendimento ao usuário via SNP.

3) Configuração de computadores e notebook da PR/AP:

3.1) Adequar à imagem padrão de acordo com os software homologados pela STIC, tratando-se de 

computadores a serem entregues aos usuários internos; 

3.2) Retornar a configuração original da máquina, tratando-se de computadores a serem entregues 

para doação; 

3.3) Averiguar se o sistema operacional e o antivírus das máquinas da Procuradoria estão 

atualizados;

3.4) Informar à Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Sustentação de Soluções 

quaisquer desatualizações, para providências.

4) Instalação, manutenção e substituição de equipamentos

4.1) Instalação

4.1.1)  Promover a instalação física das máquinas, após entrega pelo Setor de Logística, por 



solicitação do usuário;

4.1.2) Fazer todos os testes para garantir o pleno funcionamento das máquinas;

4.1.3) Abrir chamado junto à empresa fornecedora, se o equipamento for coberto por contrato e este 

contemplar instalação, 

4.2) Manutenção

4.2.1) Acionar a empresa responsável pelo fornecimento do equipamento, caso o equipamento esteja 

em garantia; 

4.2.2) Registrar chamado via SNP;

4.2.3) Inserir a Ordem de Serviço (OS) respectiva;

4.2.4) Informar no corpo do chamado o tombo do equipamento ou, em caso de inexistência, número 

do serial, assim como o estado – obsoleto, defeito, etc.

4.2.5) Requisitar outro equipamento ao Setor de Logística, em estoque que ainda possa ser utilizado, 

caso o equipamento a ser manutenido esteja dentro da política de alocação, mas fora de garantia.

4.3) Substituição de equipamento 

4.3.1) Preparar o equipamento que será movimentado, na sala de origem;

4.3.2)  Remontar o equipamento, na sala destino.

5) Fiscalização de instalação, configuração, e manutenção em equipamentos servidores quando 

realizados por terceiros

5.1) Acompanhar  o técnico que irá realizar o suporte externo desde a recepção até a sala onde está 

localizado o equipamento que será objeto de manipulação;

5.2) Permanecer à vista do operador até a conclusão da tarefa;

5.3) Comunicar à Coordenação previamente para evitar indisponibilidade não programada;

5.4) Confirmar, junto à empresa fornecedora do serviço, caso seja provocado para tal, a ocorrência 

do atendimento;

5.5) Assinar a folha de Ordem de Serviço, caso seja solicitado;

5.6) Registrar por escrito quaisquer observações que julgar necessário, com  vistas a reproduzir o 

que de fato ocorreu, evitando-se descrição resumida em demasia. 

6) Identificar necessidades de melhorias

6.1) Identificar melhorias melhorias na infraestrutura, com vistas atender às novas demandas dos 

usuários;

6.2) Comunicar melhorias à Coordenação de TIC, para que esta possa planejar ou autorizar a 

implementação.

7) Manter o parque de equipamentos de TIC e software

7.1) Manter registro atualizado das informações de equipamentos e software;



7.2) Ter acesso a base de dados que contenha estas informações (tombo, local, histórico de 

movimentação, garantia, estado de utilização, fornecedor, contrato, caso exista, e informações para 

abertura de chamado, se couber).

8) Sobre aquisições de bens e serviços de TIC

8.1) Elaborar projeto básico ou termo de referência, quando solicitado pelo Coordenador de TIC;

8.2) Incluir no Sistema Único;

8.3) Seguir as orientações da STIC com relações aos requisitos e padrões;

8.4) Encaminhar projeto básico ou termo de referência ao Coordenador de TIC.

9) Serviço de Comunicação de Voz

9.1) Manter todos os serviços de comunicação de voz em funcionamento.

9.2) Informar à Coordenação ou ao Setor de Infraestrutura quaisquer anormalidades que não consiga 

superar;

9.3) Fazer testes por amostragem do correto funcionamento dos equipamentos de comunicação de 

voz, seja telefone, central telefônica, microfones de microcomputadores – que são utilizados em 

aplicativos institucionais para comunicação – e quaisquer novos dispositivos de comunicação 

unificada;

9.4) Abrir chamado SNP caso seja necessário executar outras tarefas ou acionamento de empresa 

fornecedora;

9.5) Fazer o primeiro atendimento deste tipo de chamado;

9.6) Dar o encaminhamento devido, caso não consiga solucionar o problema;

9.7) Verificar a parte física: cabos, conexão, baterias, plug, equipamentos.

9.8) Verificar configuração na Central Telefônica utilizando o MOC (Matworx);

9.9) Abrir chamado junto a empresa contratada para realizar manutenção, em caso de equipamentos 

cobertos por contrato.

10) Outras atividades inerentes à atendimento e relacionamento com usuários e telecomunicações

10.1) Atender qualquer tipo de chamado, zelando pelo bom funcionamento dos equipamentos e 

insumos tecnológicos que são oferecidos aos usuários;

10.2) Esclarecer dúvidas de usuários;

10.3) Explicar a melhor forma de utilização dos recursos tecnológicos;

10.4) Encaminhar à Coordenação de TIC os casos omissos, sugestões de melhoria, ou necessidade 

decorrente de nova demanda;

10.5) Responder a questionamentos feitos pela CTIC;

10.6) Cumprir as recomendações advindas da Coordenação de TIC, e da SETINF, quando cabível. 



Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Sustentação de Soluções (SETINF)

I. ATRIBUIÇÕES

São atribuições dos Núcleos e Seções relativas à Infraestrutura de Tecnologia da Informação e 

Segurança da Informação, consoante  o Regimento Interno Administrativo do Ministério Público 

Federal (Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015)::

1) Executar as atividades relacionadas à infraestrutura de tecnologia da informação e à sustentação 

de soluções em alinhamento com as orientações da Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação;

2) Organizar, manter e gerenciar os ambientes de rede local do Ministério Público Federal, bem 

como de videoconferência, transmissão e publicação de vídeos e de comunicação de voz, 

promovendo o funcionamento integrado de seus dispositivos; 

3) Executar, manter e gerenciar cópias de segurança dos dados armazenados nos servidores da rede 

local da unidade e de ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal;

4) Instalar, configurar e realizar manutenção nos recursos operacionais de equipamentos servidores 

e de armazenamento em operação na Unidade; 

5) Fiscalizar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos serviços de rede em operação 

na unidade, quando realizados por terceiros; 

6) Garantir níveis adequados de desempenho e disponibilidade para os serviços de rede em operação 

na rede local da Unidade e em ambiente de contingência homologado pelo MPF;

7) Monitorar a utilização dos equipamentos servidores e de armazenamento e seus respectivos 

serviços em operação na rede local da Unidade e em ambiente de contingência homologado pelo 

Ministério Público Federal;

8) Elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados à infraestrutura de tecnologia da 

informação; 

9) Elaborar projetos básicos e termos de referência, para subsidiar a aquisição de bens e a 

contratação de equipamentos de infraestrutura sob sua responsabilidade, de acordo com os padrões 

estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;

10) Executar as atividades relacionadas à segurança da informação;

11) Manter atualizados os recursos de segurança da informação disponível na rede local da unidade;

12) Atuar no tratamento e na resposta a incidentes de segurança de redes de computadores da 

unidade;

13) Acompanhar e realizar testes de vulnerabilidade nos ambientes operacionais da unidade;

14) Promover a cultura da segurança da informação entre a equipe técnica e os usuários de recursos 

de tecnologia da informação;



15) Zelar pelo cumprimento das políticas e normas institucionais relativas à segurança da 

informação; 

16) Elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados à segurança da informação; e

17) Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia 

imediata.

II. NORMATIZAÇÃO NACIONAL E LOCAL

1) Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015, que estabelece o Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal;

2) Portaria PGR/MPF nº 725, de 22 de dezembro de 2011, que institui o Projeto de Desdobramento 

do Planejamento Estratégico 2011-2020 no âmbito do Ministério Público Federal;

3) Portaria PGR/MPF nº 560, de 14 de agosto de 2013, que institui o Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal para o período 2012-2020; 

4) Portaria PGR/MPF nº 425, de 5 de julho de 2013, que dispõe sobre os procedimentos de 

centralização dos serviços de correio eletrônico no âmbito do Ministério Público Federal; 

5) Portaria PGR/MPF nº 417, de 5 de junho de 2013, que institui o Plano de Segurança Institucional 

do Ministério Público Federal;

6) Portaria PGR/MPF nº 969, de 17 de novembro de 2015, regulamenta a utilização, manutenção e 

controle do sistema de telefonia fixa, móvel e de voz sobre IP no âmbito do MPF;

7) Portaria SG/MPF nº 173, de 3 de março de 2016, que aprova regras para alocação de 

equipamentos de impressão e digitalização corporativa no MPF;

8) Portaria SG/MPF nº 175, que 3 de março de 2016, que aprova regras para distribuição de linhas 

telefônicas de dados e voz do serviço de comunicação móvel institucional no MPF;

9) Portaria PRAP n°36/2016, que regulamenta o acesso de servidores a documentos, autos judiciais 

e extrajudiciais classificados como sigilosos, no âmbito da Procuradoria da República no Estado do 

Amapá, e dá outras providências;

10) IN SG/MPF nº 1/2014, que dispõe sobre os procedimentos de cópia de segurança e restauração 

de arquivos no âmbito do Ministério Público Federal;

11) IN SG/MPF nº 2/2014, que dispõe sobre a utilização dos serviços de videoconferência e 

transmissão de eventos institucionais no âmbito do Ministério Público Federal;

12) IN SG/MPF nº 3/2014, que dispõe sobre os processos de emissão de certificados digitais aos 

membros, servidores, equipamentos e aplicações do Ministério Público Federal; 

13) IN SG/MPF nº 7/2014, que dispõe sobre a utilização do Portal de Vídeos Institucionais no 

âmbito do Ministério Público Federal;

14) IN SG/MPF nº 8/2014, que dispõe sobre a criação e forma de atuação do Centro de Serviços 



Compartilhados da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público 

Federal;

15) IN SG/MPF nº 10/2014, que dispõe sobre a política unificada de retenção de mensagens no 

sistema de correio eletrônico do Ministério Público Federal;

16) IN SG/MPF nº 11/2014,  que dispõe sobre a política de senhas no Ministério Público Federal;

17) IN SG/MPF nº 1/2015,  que dispõe sobre a padronização da tecnologia de redes sem fio local do 

Ministério Público Federal;

18) IN SG/MPF nº 1/2016, que dispõe sobre os procedimentos relativos á contratação de soluções 

de Tecnologia da Informação e Comunicação e à gestão dos respectivos contratos no âmbito do 

MPF;

19) IN SG/MPF nº 2/2017, que disciplina o controle sobre o consumo de suprimentos de 

informática no âmbito do Ministério Público Federal;

20) IN SG/MPF nº 3/2017, que altera a Instrução Normativa SG/MPF nº 3, de 6/1/2017, que dispõe 

sobre o processo de emissão de Certificados Digitais os Membros, servidores, equipamentos e 

aplicações do Ministério Público Federal ;

21) IN SG/MPF nº 4/2017, que dispõe sobre a política de uso da solução de acesso e 

compartilhamento em nuvem privada do Ministério Público Federal - MPF Drive;

22) IN SG/MPF nº 5/2017,  que dispõe sobre a utilização de serviços de videoconferência e os 

procedimentos de transmissão e gravação de eventos no âmbito do MPF;

23) POLTI nº 1, que trata de regras para alocação e para renovação do parque de 

microcomputadores de mesa(desktops);

24) POLTI nº 2, que regras para alocação e para renovação do parque de equipamentos 

portáteis(notebooks, netbooks e tablets);

25) POLTI nº 3, que dispõe do conjunto padrão de equipamentos servidores e de armazenamento 

para as procuradorias regionais da República e procuradorias da República;

26) POLTI nº 4, que aprova regras para distribuição de linhas telefônicas de dados e voz do serviço 

de comunicação móvel institucional no MPF;

27) POLTI nº 5, que aprova regras para alocação de equipamentos de impressão e digitalização 

corporativa no MPF;

28) OT nº 1, que estabelece orientações aos Coordenadores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação acerca dos procedimentos relativos aos serviços de telefonia;

29) OT nº 2, que estabelece orientações aos Coordenadores de Tecnologia da Informação e 

Comunicação acerca dos procedimentos recomendados em caso de Phishing;

30) OT nº 3, que estabelece procedimentos para instalação e configuração do Windows Server 



Update Services 4.0, nos servidores com Windows Server 2012 R2 Standard; 

31) OT nº 4, que estabelece procedimentos para garantir a operação dos principais processos de 

negócio em casos de quebra da continuidade dos serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação;

32) OT nº 5, que estabelece procedimentos e atividades que visam a criação de sistemas bem 

estruturados e de qualidade, para uma boa manutenção e reaproveitamento do software no MPF;

33) OT nº 6, que estabelece procedimentos para instalação e configuração do Kaspersky Antivírus e 

Kaspersky Rescue Disk para varredura em dispositivos móveis com arquivos infectados;

34) OT nº 7, que estabelece procedimentos para instalação, configuração e utilização das máquinas 

virtuais para o monitoramento distribuído do Catálogo de Serviços e da Infraestrutura de TIC;

35) OT nº 8, que estabelece detalhamento técnico quanto à instalação, configuração e migração de 

um ambiente de virtualização baseado no XenServer 6.5, conforme disposto na Política de 

Tecnologia da Informação nº 03 (POLTI03), de forma que todas as Coordenadorias de Informática 

das unidades possam realizar as configurações necessárias para padronizar o ambiente virtualizado 

do MPF. 

36) OT nº 9, que estabelece orientação técnica tem o objetivo de padronizar e normatizar o 

funcionamento das chamadas diretas (conexão ponto a ponto direcionada a uma sala ou software de 

videoconferência) recebidas externamente. Como exemplo frequente, tem-se as chamadas entre o 

MPF a Justiça Federal nos estados;

37) OT nº 10, que estabelece procedimentos para instalar e configurar o Jitsi, que é o software de 

terminal de videoconferência padronizado no MPF;

38) OT nº 11, que estabelece orientações e procedimentos para tornar mais céleres e eficazes a 

análise do consumo dos links, a verificação de navegação em sites que contêm malwares e os 

métodos de detecção de ataques na rede corporativa. 

III. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Prover internet: requer aquisição e gestão de contrato, monitoramento do serviço prestado em 

termos técnicos, implementação e monitoramento relacionados à segurança, entre outros;

Manter a rede de comunicação e armazenamento de arquivos;

Manter os Sistemas de informação: requer atividades para garantir a disponibilidade dos Sistemas 

para uso, resolução de bugs reportados e implementação de pequenas melhorias.

1) Executar as atividades relacionadas à infraestrutura de TIC e sustentação de solução

1.1) Averiguar se a PR/AP executa as implementações regulamentadas por Portarias, Orientações ou 

Instruções Normativas promovidas pela STIC, ou cujo tema se relacione com infraestrutura de TIC 

e sustentação de soluções; 



1.2) Informar à Coordenação, em caso de não execução, para que seja decidido sobre o momento 

mais adequado de se implantar as ações e a melhor forma de se fazer;

1.3) Sugerir previamente a forma mais adequada de implantar as ações, caso exista mais de uma 

opção de implementação;

1.4) Implementar ações de imediato, em caso de urgência ou necessidade, e não havendo alternativa 

mais promissora;

1.5) Tomar as precauções necessárias, como realizar cópia de segurança prévia tanto de dados como 

de configurações, e snapshot se couber, antes de se realizar qualquer modificação;

1.6) Acompanhar a ocorrência de efeitos colaterais indesejados;

1.7) Buscar eventuais efeitos colaterais indesejáveis;

1.8) Comunicar à CTIC a ocorrência desses eventos;

1.9)  Informar à CTIC todos as ações realizados, apresentando Relatório Técnico, ao final da 

atividade.

2) Ambiente de Rede

2.1)Organizar ambiente de rede;

2.2) Manter o ambiente de rede;

2.3) Gerenciar o ambiente de rede seguindo-se as melhores práticas de TIC adotadas;

2.4) Sugerir nomenclatura, posição de equipamentos, local apropriado, requisitos mínimos de 

acordo com a destinação dos equipamentos tanto virtuais quanto físicos;

2.5) Monitorar os níveis de serviços;

2.6) Decidir se os níveis de serviço estão adequados;

2.7)Atuar, dentro dos recursos possíveis, para fornecer ambiente confiável e resiliente, incluindo o 

ambiente de contingência;

2.8) Informar, de forma eletrônica e previamente a CTIC, a ações a serem realizadas.

3) Videoconferência

3.1) Realizar as configurações prévias solicitadas pela STIC;

3.2) Alimentar Base de Conhecimento local;

3.3) Deixar arquivado em pasta setorial, com as informações sobre os equipamentos e configurações 

padrões que garantam o pleno funcionamento do serviço de videoconferência;

3.4) Realizar testes periódicos tanto nos equipamentos da Polycom quanto usando soluções de 

contingência, como uso do Jitsi.

4) Comunicação de Voz

4.1) Manter Central Telefônica em pleno funcionamento;

4.2) Realizar conferências periódicas e diligências que atestem a adequada operacionalidade;



4.3)  Manter a integração de todos os serviços de comunicação de voz, notadamente as novas 

soluções de comunicação unificada.

5) Cópias de Segurança

5.1) Garantir um processo organizado de criação e gestão de cópias de segurança dos dados gerados 

pela PR/AP; 

5.2) Utilizar ferramenta suportada em contrato, bem como de qualquer outro meio seguro para 

gerência de mídias próprias de backup;

5.3) Realizar testes periódicos de recuperação de dados utilizando os arquivos gravados em fitas de 

backup;

5.4) Informar à CTIC sobre necessidades tanto de intervenção quanto de aquisições sobre os temas 

backup, recuperação e contingência.

6) Equipamentos Servidores

6.1) Executar a instalação, configuração e manutenção de equipamentos servidores, tanto físicos 

quanto virtualizados;

6.2) Realizar a gerência das máquinas virtuais e necessidades de atualizações de firmware, Sistemas 

operacionais, antivírus, memória, rede, processamento, acesso, segurança e alta disponibilidade se 

couber.

7) Disponibilidade

7.1) Planejar ações que visem a máxima disponibilidade de serviços, equipamentos e Sistemas, 

dentro do possível, e considerando os recursos disponíveis;

7.2) Executar ações que visem a máxima disponibilidade de serviços, equipamentos e Sistemas, 

dentro do possível, e considerando os recursos disponíveis.

7.3) Estabelecer anualmente plano de contingência para os principais serviços oferecidos, como de: 

armazenamento de arquivos, serviço de internet, impressão e digitalização corporativa, 

comunicação unificada, videoconferência, acesso a Sistemas institucionais, gestão de usuários, e 

gestão de infraestrutura;

7.4) Revisar anualmente plano de contingência para os principais serviços oferecidos, como de: 

armazenamento de arquivos, serviço de internet, impressão e digitalização corporativa, 

comunicação unificada, videoconferência, acesso a Sistemas institucionais, gestão de usuários e 

gestão de infraestrutura.

8) Segurança

8.1) Gerir a segurança da informação de dados de usuários, equipamentos, configurações, serviços e 

regras;

8.2) Operar gerência de solução antivírus corporativa,



8.3) Realizar gerência de solução antivírus corporativa;

8.4) Averiguar diariamente a existência de pragas virtuais;

8.5) Prover soluções de contorno e definitivas para mitigação ou exclusão dos riscos;

8.6) Fornecer orientações necessárias aos usuários sobre a correta e segura utilização dos meios 

tecnológicos no ambiente da PR/AP;

8.4) Comunicar, à SEART, ações que visem garantir a segurança da informação para que esta possa 

executar – nos casos que necessitar diligências in loco junto ao usuário, ou aos equipamentos que o 

tal utilize;

8.5) Promover a cultura de segurança da informação através de ações educativas, palestras, 

comunicado setorial ou via ASCOM, e quaisquer meios eficazes que incutam no usuário a 

necessidade de utilização segura de recursos tecnológicos, tanto em ambiente de trabalho como fora 

dele;

8.6) Garantir que a PR/AP atenda às políticas e normas institucionais relativas à segurança da 

informação e comunicação.

9) Relatório técnico

9.1) Elaborar relatório técnico, quando solicitado pelo Coordenador de TIC, sobre assunto que 

envolva infraestrutura de TIC, contendo um breve relato dos fatos, ou um parecer  com 

consideração ou conclusão, com afirmações baseadas em evidência técnica;

9.2) Cadastrar o Relatório Técnico como Documento eletrônico no Sistema Único;

9.3) Movimentar, via Sistema Único, para a Coordenação de TIC, quando solicitado via Único;

9.4) Salvar o Relatório Técnico na pasta setorial, no MPFDrive, quando solicitado por outros meios.

10) Projeto básico e termo de referência

10.1) Elaborar projeto básico ou termo de referência solicitado pela CTIC, conforme orientações da 

STIC e normas que envolvam tecnologia da informação e comunicação vigentes à época, sempre 

prezando pela sustentabilidade e utilização de boas práticas;

10.2) Encaminhar à CTIC.

11)Teste

11.1) Realizar testes periódicos de vulnerabilidade nos ambientes operacionais, tanto em 

equipamentos servidores e de rede quanto em máquinas de usuários, bem como em qualquer outro 

equipamento ou serviço que faça parte do ambiente computacional da PR/AP;

11.2) Elaborar relatório;

11.3) Encaminhar relatório à Coordenação de Informática.

12) Incidentes

12.1) Atuar para restabelecer a normalidade dos serviços de TIC, após ocorrência de incidente não 



desejado;

12.2) Informar à CTIC as ações planejadas para contorno ou solução definitiva;

12.3)  Relatar a cada hora o status da situação e relatar previsão, em horas, para sanar o problema;

12.3) Fazer relatório, após o retorno da prestação dos serviços,  para fins de planejamento e 

mitigação ou prevenção de problema futuro;

12.4)  Encaminhar à CTIC.

13) Outras atividades inerentes

13.1) Atender à solicitação feita pela CTIC sobre tema que verse sobre infraestrutura de tecnologia 

da informação e suporte;

13.2) Comunicar à CTIC quaisquer outras demandas e necessidades não previstas nos itens 

anteriores, mas que mantenham relação com as atividades inerentes do setor, conforme Regimento 

Interno Administrativo do MPF.


