
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

PORTARIA 147, DE 13 DE JULHO DE 2018.

Institui Grupo de Trabalho para o gerenciamento de crises no âmbito
da PR/MT e PRMs vinculadas.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM

MATO GROSSO,  com lastro  no  inciso  II  do  artigo  50  da  Lei  Complementar  nº  75,  de

20/05/1993, por força do que dispõe a Portaria PGR/MPF nº11, de 07/01/2014, publicada no

DOU – Seção 2, de 08/01/2014, no exercício das atribuições previstas pelo Regimento Interno

do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR nº382/2015;

CONSIDERANDO a recomendação 11.1.4 do relatório da correição realizada

pela Corregedoria Nacional no Ministério Público Federal em Mato Grosso, entre 20 e 24 de

fevereiro de 2017, para que a PR/MT "viabilize a estruturação de grupos de trabalho locais,

dotados  de  estrutura  destinada  ao  gerenciamento  de  crises,  emprestando  eficiência  e

resolutividade à atuação coordenada com vistas à tutela do interesse público";

CONSIDERANDO a necessidade de se estruturar adequadamente o Ministério

Público Federal em Mato Grosso para gerenciar eventuais crises, de forma célere e eficiente,

facilitando a mobilização para acesso rápido às informações e tomada de decisão;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Grupo de Trabalho destinado a atuar no gerenciamento de

crises, no âmbito da PR/MT e PRMs vinculadas, composto pelos seguintes membros:

1- Procurador-Chefe da PR/MT e/ou seus substitutos;

2- Os Procuradores Coordenadores das PRMs e/ou seus substitutos;

3- O Coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção da PR/MT e/ou seus

substitutos;

4-  O  Coordenador  do  Núcleo  de  Tutela  Coletiva  da  PR/MT  e/ou  seus

substitutos;

5- O Procurador que estiver escalado para o plantão no momento.
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Art. 2º - Dê-se conhecimento a todos os Procuradores da República lotados em

MT.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, inclusive na intranet da PR/MT.

GUSTAVO NOGAMI
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