
Ministério Público Federal

PORTARIA Nº 724, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere 

o art. 18 da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, e tendo em vista o que consta no Processo  

Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.010086/2014-37, resolve:

Art.  1º  Autorizar  a  realização  do  projeto  “Combate  ao  Desvio  de  Verbas 

Emergenciais – Fase 1”, sob o código P0058, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros do Ministério Público Federal para comporem 

a equipe do projeto:

I - MARCELO BORGES DE MATTOS MEDINA, matrícula 986;

II - DANIEL HOLZMANN COIMBRA, matrícula 997; e

III - CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO, matrícula 862.

Parágrafo único. Ficam designados os Procuradores da República Marcelo Borges de 

Mattos Medina como Gerente do projeto e Daniel Holzmann Coimbra como Gerente Substituto.

Art. 3º Designar a servidora JULIANA COSTA ARCÚRIO, matrícula 24617, para 

compor a equipe do projeto.

Art. 4º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta 

Portaria, para apresentação do Plano de Projeto.

Parágrafo único. Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido 

no caput, ficará sem efeito esta Portaria, devendo o Gerente do projeto apresentar justificativa por 

escrito, que decidirá sobre a oportunidade de conceder nova autorização.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Publicado no Caderno Administrativo do DMPF-e nº 173/2014, de 22/09/2014, p. 3.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/56044/DMPF-ADMINISTRATIVO-2014-09-19_173.pdf?sequence=1
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ANEXO DA PORTARIA Nº 724/2014 
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 20/05/14 Álvaro André Amorim
..

Identificação do projeto 
Código:
P0058

Nome 
Combate ao Desvio de Verbas Emergenciais – Fase 1

Dados do projeto

Patrocinador:
Coordenador da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão

Unidade gestora:
5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Grupo de Trabalho Desvio de Verbas Emergenciais

Gerente do projeto: 
Procurador da República Marcelo Borges de Mattos Medina
Gerente substituto do projeto:
Procurador da República Daniel Holzmann Coimbra

Partes envolvidas (unidades ou entes externos):
5ª Câmara de Coordenação e Revisão

Equipe do projeto:
- Carolina de Gusmão Furtado, Procuradora da República, PR/PE, carolinafurtado@mpf.mp.br;
- Juliana Costa Arcúrio, Técnico do MPU/Administração, 5ª CCR, julianaarcurio@mpf.mp.br.

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico: 

- Objetivo Estratégico 1. Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultados;

- Objetivo Estratégico 20. Buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civil em temas 

relevantes para o MPF;

- Objetivo Estratégico 21. Combate à criminalidade e à corrupção;

- Objetivo Estratégico 23. Atuação preventiva;

- Objetivo Estratégico 25. Trabalho em grupo e parcerias.

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: 

- Projeto Portal do Combate à Corrupção do MPF da 5ª CCR e da 2ª CCR. 

Descrição do projeto
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Finalidade: 

A finalidade do projeto é a de contribuir para o aperfeiçoamento dos sistemas e mecanismos de repasse e 
dispêndio das verbas federais emergenciais, de modo a prevenir os desvios que tão frequentemente têm 
sido noticiados.

No que diz respeito às fragilidades do arcabouço normativo pertinente, o projeto tem como objetivos 
específicos discutir com órgãos de controle como o TCU e a CGU, bem como com a própria SEDEC a 
desejável regulamentação do cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos  de  grande  impacto,  inundações  bruscas  ou  processos  geológicos  ou  hidrológicos 
correlatos  e  da  antecipação  do  repasse  de  recursos  à  apresentação  de  plano  de  trabalho  para 
reconstrução. 

Pretende-se buscar soluções para a medição e a precificação dos serviços de engenharia executados em 
resposta a desastres.

No que toca às deficiências estruturais da SEDEC, o projeto tem como objetivo específico encontrar 
soluções que viabilizem o acompanhamento das despesas envolvendo verbas federais emergenciais, 
inclusive para o exame do estoque de prestações de contas acumulado naquele órgão.

No que concerne à atuação do Ministério Público Federal, o projeto tem como objetivo específico reunir e  
produzir elementos destinados a fomentar e a subsidiar a atuação dos Membros com atribuição para a 
matéria.

Lista de entregas: 

1. Comunicação

1.1 Plano de sensibilização  e divulgação à 5 CCR e aos membros do projeto combate ao desvio  
de verbas emergenciais.

1.2  Apresentação ao Subcomitê de Projetos Finalísticos.

1.3 Identificação e envio do roteiro para servidores e membros que atuam na temática.

1.4 Avaliação do projeto e da comunicação de resultados.

2. Diagnóstico

2.1 Realizar reunião de trabalho com o TCU.

2.2 Realizar reunião de trabalho com a CGU.

2.3 Realizar reunião de trabalho com a SEDEC.

3. Produção Técnica

3.1 Avaliação da necessidade de atuação preventiva, extrajudicial ou judicial.

3.2 Promover a atuação preventiva e/ou extrajudicial e/ou judicial.

4. Roteiro de Atuação

4.1 Consolidação das informações pertinentes ao roteiro de atuação.

4.2 Aprovação do roteiro de atuação.

4.3 Aplicação de layout para divulgação no site.

Prazo e custo do projeto
Previsão de início: 17/03/14

Previsão de conclusão: 31/03/15

Previsão de duração: 380 dias

Estimativa de custo: R$ 38.114,17


