
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 
 

PORTARIA Nº 83, DE 2 DE ABRIL DE 2020. 

 

Disciplina a retirada de bens móveis públicos, das dependências do MPF em 

MT, durante a vigência das Portarias PGR/MPU nº60/2020 e nº76/2020. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO 

GROSSO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso II do artigo 50 da Lei 

Complementar nº75/1993, pelo artigo 56 do Anexo da Portaria PGR/MPF nº357/2015 (Regimento 

Interno Diretivo do MPF) e pelo artigo 33 do Anexo da Portaria SG/MPF nº382/2015 (Regimento 

Interno Administrativo do MPF); 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PGR/MPU nº60, de 12 de março de 2020, 

por meio da qual são estabelecidas medidas temporárias e extraordinárias de prevenção contra o 

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Portaria PGR/MPU nº76, de 19 de março 

de 2020, que determina a suspensão do atendimento físico e a manutenção integral do 

funcionamento do MPU de forma remota;  

CONSIDERANDO, outrossim, a necessidade de se adequar a infraestrutura 

tecnológica para desenvolvimento do trabalho remoto, garantindo a continuidade do serviço público 

prestado pelo MPF em MT;  

RESOLVE:  

Art. 1º – Autorizar, em caráter excepcional, membros e servidores do MPF em MT a 

retirarem das dependências físicas das unidades ministeriais os monitores auxiliares instalados na 

respectiva estação de trabalho, incluindo os respectivos cabos, com fito de otimizar a realização do 

trabalho na modalidade remota, durante a vigência das Portarias PGR/MPU nº60/2020 e nº76/2020.  

§1º – A autorização constante no caput está condicionada ao preenchimento de 

formulário próprio, conforme modelo disponível no Sistema Único (PRMT-transferencia externa de 

BEM_COVID_19), o qual deverá ser movimentado para a SELOG.  

§2º – Após movimentação à SELOG, o membro ou servidor do MPF deverá 

imprimir uma via do formulário, que deverá conter o número da etiqueta patrimonial do bem e 
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deverá ser apresentado à equipe de segurança no momento da saída, quando será preenchido o 

"Controle de Entrada e Saída de Bens", bem como assinado pelo comodatário, constando os dados 

funcionais e o número do patrimônio retirado.  

Art. 2º – Encerradas as vigências das Portarias PGR/MPU nº60/2020 e nº76/2020, os 

equipamentos retirados deverão retornar à unidade no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

§1º – No retorno do equipamento, o bem deverá ser apresentado à equipe de segurança para 

anotações e baixa no controle de entrada e saída de bens, que será novamente assinado pelo 

comodatário. §2º – O controle de entrada e saída de bens será o documento hábil para se promover a 

baixa da carga patrimonial dos bens pela SESOT.  

Art. 3º – Pedidos individuais, justificados e excepcionais, de retirada de outros bens 

deverão ser encaminhados pela chefia imediata do solicitante ao Secretário Estadual para análise e 

submissão para autorização pelo Procurador-Chefe.  

Art. 4º – Os casos omissos e as situações excepcionais serão resolvidas pelo 

Procurador-Chefe.  

Art. 5º – Esta portaria entra em vigor imediatamente.  

 

GUSTAVO NOGAMI 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 7 abr. Caderno Administrativo, p.18. 
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