
                                                                                  
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA PRPB Nº 68, DE 15 DE MARÇO DE 2019.

Altera  a  Portaria  nº  226,  de  25  de  agosto  de  2016,  que  dispõe  sobre  a 
regulamentação,  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  da 
Paraíba,  da  rotina  de  atendimento  das  requisições  de  material  às 
Procuradorias da República nos Municípios.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO  ESTADO  DA 
PARAÍBA, considerando o que dispõe o artigo 50, inciso II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993, a Portaria nº 786, de 29 de setembro de 2015, bem como o artigo 33 do Regimento 
Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382/2015, de 5 de maio 
de 2015, e considerando a necessidade de regulamentar a rotina de atendimento das requisições de 
material  de  Almoxarifado  nas  unidades  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  da  Paraíba, 
RESOLVE:

Art. 1º O Art. 2º da Portaria nº   226  , de 2  5   de   agosto   de 20  16,   passa a ser: 
“ Art. 2º O atendimento regular das requisições será feito de acordo com o cronograma  de rotas 
elaborado para atender a todas as PRMs, quadrimestralmente, conforme anexo I.”
Art. 2º O ANEXO I passa a seguinte redação:

“ANEXO I
1.  O  transporte  de  materiais  de  expediente  para  os  Subalmoxarifados  das  Procuradorias  da 
República nos Municípios será efetuado por meio de rotas quadrimestral preestabelecidas.
2. Na terceira semana dos meses de fevereiro, junho e novembro serão agendadas as viagens da 
Rota 1.
3. Na quarta semana dos meses de fevereiro, junho e novembro serão agendadas as viagens da Rota 
2.
4. As rotas preestabelecidas são:

Rota 1 – terceira semana do mês 
programado

Guarabira
Campina Grande

Rota 2 – quarta semana do mês 
programado

Patos
Sousa
Monteiro

5. Havendo possibilidade e disponibilidade no veículo, as Rotas 1 e 2 poderão ser cumpridas numa 
mesma semana, desde que sejam atendidas todas as Unidades na mesma Rota.

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

MARCOS ALEXANDRE BEZERRA WANDERLEY DE QUEIROGA

Esse texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 26 mar. 2019. Caderno administrativo, p. 48.
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