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PORTARIA Nº 194, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014.

Define  os  setores  propostos  responsáveis  pela  administração  dos 
recursos e cadastramento de diárias, no âmbito da Procuradoria da 
República  na  Paraíba,  bem  como  estabelece  o  período  em  que 
deverá  ser  elaborado  e  encaminhado  ao  procurador-chefe  o 
planejamento de diárias referente ao semestre/exercício subsequente.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições conferidas pelo art. 106 do Regimento Interno 

do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria PGR nº 591, de 20/11/08), considerando o 

estabelecido na Portaria PGR/MPU nº 41, de 25 de junho de 2014, RESOLVE:

Art. 1° Definir que, no âmbito da Procuradoria da República na Paraíba, os  setores 

propostos  responsáveis  pela  administração  dos  recursos  e  cadastramento  de  diárias  sejam os 

seguintes:

Setor ou Unidade Proponente Responsável
Gabinete do Procurador-Chefe Chefe de Gabinete
Secretaria Estadual Secretário Estadual
SEPGE - Seção de Planejamento e Gestão 
Estratégica da PR/PB

Chefe da Seção

ASCOM – Assessoria de Comunicação Assessor-chefe de Comunicação
Coordenadorias e Núcleos Coordenador ou Chefe de Núcleo
SESOT - Seção de Segurança Orgânica e 
Transporte da PR/PB

Chefe da Seção

Gabinetes da PR/PB e PRMs Procurador titular do gabinete
Administrativo das PRMs Coordenador da PRM
PRDC Procurador Regional dos Direitos do Cidadão



PRE Procurador Regional Eleitoral
GCEAP Procurador Coordenador do Grupo

Art. 2° Estabelecer que, no período antecedente ao início do semestre ou exercício, 

conforme critérios e datas estabelecidas pela Secretaria de Administração da PGR, o responsável 

pelo  Setor  ou  Unidade  Proponente  deverá  encaminhar  ao  Secretário  Estadual,  no  prazo 

estabelecido pelo Procurador-chefe, por meio de comunicação interna, planilha com a descrição 

detalhada de todas as atividades previstas para execução em todo o período do planejamento, 

especificando se serão serviços normais do setor/unidade ou algum de orçamento específico, a 

quantidade  necessária  de diárias  e  passagens e  se  haverá  necessidade  de condutor  de veículo 

oficial.

Parágrafo único. Será disponibilizado pela Administração modelo de planilha ou 

sistema para atender as necessidades deste artigo.

Art.  3º  A Secretaria  Estadual,  em conjunto  com Assessoria  de Planejamento  e 

Gestão Estratégica e o Núcleo de Gestão de Pessoas, será responsável pela análise das planilhas 

encaminhadas  pelos  setores/unidades  proponentes,  considerando  a  necessidade,  relevância  e 

racionalidade  dos  recursos  e  pelo  encaminhamento  ao  Procurador-chefe  para  autorização  e 

consolidação.

Art.  4º  Na execução  dos  recursos,  o  responsável  deverá respeitar  as  atividades 

planejadas e o limite dos valores estabelecidos, não sendo autorizadas as solicitações de viagens 

que não possuam previsão orçamentária.

Parágrafo único. Qualquer proposta de alteração de atividades ou valores deverão 

ser encaminhadas ao Procurador-chefe para apreciação, devendo o responsável informar a origem 

e destino dos recursos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições contrárias.
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