
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA PRES Nº 322, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

Alterada pela Portaria PRES nº 164, de 23 de julho de 2021

Regulamenta as contas institucionais e as listas de distribuição de correio
eletrônico para as unidades orgânicas do MPF/ES.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  DO

ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições previstas no art. 56, do Regimento Interno Diretivo do

Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF   n  . 357  , de 5 de maio de 2015  , com foco

em  aperfeiçoar  a  comunicação  interna  e  prover  soluções  de  tecnologia  da  informação  e

comunicação  alinhadas  com  a  estratégia,  conforme  o  Planejamento  Estratégico  do  Ministério

Público Federal  para o decênio  de 2011-2020 (Portaria  PGR/MPF n.  687/2011),  com base nas

pesquisas, nas análises e nas decisões constantes do PGEA Eletrônico n. 1.17.000.001781/2016-72,

resolve

Art. 1º Regulamentar o uso de contas institucionais para unidades orgânicas e de lista

de distribuição de correio eletrônico no âmbito do Ministério Público Federal (MPF) do Espírito

Santo (ES),  observadas as diretrizes  da Procuradoria  Geral  da República (PGR),  em especial  a

Portaria PGR/MPF n. 425, de 5 de julho de 2013.

Parágrafo único. A presente portaria aborda os seguintes tópicos: 
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Definições sobre conta institucional e lista de distribuição

Art. 2º Fica definido que:
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I-  conta institucional de correio  para unidade orgânica é uma caixa de correio

eletrônico do MPF impessoal e vinculada à respectiva chefia, titular e substituto, com o objetivo de

atender às necessidades de atuação do MPF nas comunicações eletrônicas de cunho institucional;

II- lista de distribuição é um endereço de correio do MPF que serve somente como

mecanismo  de  envio  de  mensagens  para  usuários  do  sistema  de  correio  institucional,  cujos

endereços eletrônicos estejam previamente vinculados à respectiva lista.

§1º As contas institucionais para unidades orgânicas, observadas as orientações da

Portaria PGR/MPF n. 425/2013, terá a seguinte estrutura:

I-  nome – sigla da Unidade Administrativa Gestora (UAG), a descrição da unidade

orgânica,  sua respectiva sigla  e a identificação do Unidade da Federação (ex.:  PRES-Secretaria

Estadual (SE) MPF/ES);

II-  endereço –  sigla da UAG, a sigla da unidade orgânica e o endereço padrão de

servidor do MPF (ex.: PRES-se@mpf.mp.br).

§2º A lista  de  distribuição,  observadas  as  orientações  da  Portaria  PGR/MPF  n.

425/2013, terá a seguinte estrutura:

I-  endereço –  sigla  da  UAG,  a  identificação  “lista”,  a  sigla  da  unidade

orgânica/palavras  chaves  e  o  endereço  padrão  de  servidor  do  MPF  (ex.:  PRES-

Lista_MPFES_Servidores@mpf.mp.br);

II-  administrador: o usuário do correio institucional que vai gerenciar a lista, com

inclusão e exclusão de participantes, caso não seja uma lista dinâmica;

III- finalidade objetivo principal da distribuição de mensagem por meio da lista.

§3º A lista  de  distribuição,  por  questões  técnicas,  não  possui  nome,  ou  seja,  é

identificada tão somente pelo endereço de correio eletrônico.

§4º As listas de distribuição deverão ser preferencialmente dinâmicas, ou seja, sua

atualização ocorre de forma automática,  conforme regras possíveis a partir  de combinações dos

campos existentes no Sistema PIN do MPF.

Abertura de conta institucional e criação de lista de distribuição

Art. 3º A abertura de contas e a criação de listas para unidades do MPF/ES deverá

ser feita com justificativa de sua finalidade pelo solicitante à Secretaria Estadual.

Parágrafo único. Caso aprove, a SE deverá enviar mensagem à Central de Serviço

Nacional  de  Correio  Eletrônico  (CSC-SNMAIL)  da  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicação  (STIC)  da  Secretaria  Geral  (SG)  da  PGR,  por  meio  do  endereço  CSC-
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SNMAIL@mpf.mp.br, com solicitação de abertura de conta e/ou de lista com informações sobre a

finalidade, a descrição do nome, no caso de se tratar de conta, e o endereço a ser criado. Para lista

deverá ser indicado quem será o responsável por administrá-la, tudo conforme previsto na Portaria

PGR/MPF n. 425/2013.

Administração das contas institucionais

Art. 4º A conta institucional de unidade visa otimizar a comunicação direta com a

respectiva unidade orgânica, estabelecendo um padrão de endereço, a continuidade de serviços, a

segurança  da entrega da  mensagem,  independente de  férias/afastamentos  ou  de  se saber  quem,

dentro da organização interna, é o responsável direto por determinada atividade em uma área de

atuação.

Art. 5º O acesso à conta institucional de uma unidade orgânica será realizado, no

mínimo, pela chefia titular e o respectivo substituto da coordenação, divisão, supervisão, núcleo,

seção ou setor.

Parágrafo único. A Coordenadoria  de Tecnologia da Informação e Comunicação

(CTIC) orientará as chefias e seus substitutos como configurar o acesso por meio de prox. Ressalte-

se, que a senha de acesso à conta da unidade orgânica é de responsabilidade e de uso da respectiva

chefia, titular e substituto.

Art. 6º A rotina de RECEBIMENTO de mensagens deverá observar, no mínimo, o

seguinte:

I- checagem diária da conta no início, no meio e no fim do expediente;

II- não exclusão de mensagens;

III- arquivamento das mensagens em pasta no servidor de rede do MPF/ES, no caso

de aviso  de  que  o  espaço de  armazenamento  da  caixa  de  correio  está  chegando ao  seu  limite

máximo.

Art. 7º A rotina de ENVIO de mensagens deverá observar, no mínimo, o seguinte:

I- toda mensagem recebida por meio da conta institucional deve ser respondida pela

respectiva conta;

II-  toda  mensagem  enviada  deve  constar,  ao  final,  o  nome  do  responsável  pelo

respectivo envio, proporcionando identificação do autor da mensagem.

Administração das listas de distribuição

Art. 8º A lista de distribuição deve ser administrada, de preferência, por unidade

orgânica afim, com acesso mediante a respectiva conta institucional.
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Contas institucionais obrigatórias no MPF/ES

Art. 9º Fica estabelecido que são obrigatórias as seguintes contas institucionais:

Nome Endereço

PRES-Procurador-Chefe (PC) – MPF/ES PRES-pc@mpf.mp.br

PRES-Chefia de Gabinete (CG) - MPF/ES PRES-cg@mpf.mp.br

PRES-Assessoria de Comunicação (ASCOM) - MPF/ES PRES-ascom@mpf.mp.br

PRES-Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (APGE) - MPF/ES PRES-apge@mpf.mp.br

PRES-Secretaria Estadual (SE) - MPF/ES PRES-se@mpf.mp.br

PRES-Coordenadoria de Administração (CA) MPF/ES PRES-ca@mpf.mp.br

PRES-Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) -

MPF/ES
PRES-ctic@mpf.mp.br

PRES-Divisão de Gestão de Pessoas (DIGEP) – MPF/ES

PRES-pessoal@mpf.mp.br

PRES-digep@mpf.mp.br
(Redação dada pela Portaria

PRES nº 164, de 23 de julho de
2021)

PRES-Seção de Segurança Orgânica e Transporte (SESOT) - MPF/ES PRES-sesot@mpf.mp.br

PRES-PlanAssiste-Seção do Programa de Saúde e Assistência Social (SEPLAN) -

MPF/ES
PRES-planassiste@mpf.mp.br

PRES-Coordenação da PRM-Cachoeiro de Itapemirim - MPF/ES PRES-coor-prmcit@mpf.mp.br

PRES-Coordenação da PRM-Colatina - MPF/ES PRES-coor-prmcol@mpf.mp.br

PRES-Coordenação da PRM-Linhares - MPF/ES PRES-coor-prmlin@mpf.mp.br

PRES-Coordenação da PRM-São Mateus - MPF/ES PRES-coor-prmsam@mpf.mp.br

Parágrafo único. Foi estabelecida exceção para a regra em relação ao endereço da

unidade de gestão de pessoas e da unidade do programa de saúde e assistência social em razão de se

tratar de endereço de contatos com uso frequente por membros e servidores aposentados.

Disposições finais e transitórias

Art. 10. As contas e as listas atualmente existentes deverão ser ajustadas em até 31

de dezembro de 2017.

Parágrafo único. A Assessoria de Comunicação (ASCOM) do MPF/ES deverá fazer

ampla divulgação sobre as alterações das contas e das listas, com retroalimentação por um período

de até três meses.

Art. 11. A CTIC deverá:

I- manter publicada e atualizada na intranet a relação de listas de correios eletrônicos

existentes no MPF/ES, com informações sobre o nome, endereço, responsável e a finalidade;
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II- enviar anualmente mensagens aos responsáveis das listas com o objetivo de que

aqueles se manifestem quanto à permanência da respectiva lista. Caso tenha perdido o objetivo,

deverá a CTIC solicitar à Secretaria Estadual a exclusão da lista.

Art. 12.  Os casos omissos e excepcionais, serão resolvidos pelo Procurador-Chefee

pelo Secretaria Estadual..

Art. 13. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JÚLIO CÉSAR DE CASTILHOS OLIVEIRA COSTA

Este texto não substitui o publicado no DOU, Brasília, DF, 3 out. 2017. Seção 2, p. 50. 
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