
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

PORTARIA Nº 30, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.

Revogada pela Portaria PRGO nº 77, de 13 de maio de 2016

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS,

no uso das atribuições conferidas pelo art.  106, inciso XX, do Regimento Interno do Ministério

Público Federal, aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 591, de 20 de novembro de 2008, combinado

com o art.  1º,  anexo único,  da  Portaria PGR/MPF nº 696, de 30 de setembro de 2013, e com

fundamento  no art.  1º  da  Lei  nº  9.327,  de 09 de dezembro de 1996;  arts.  8º  e  24 da  Portaria

PGR/MPF nº 513, de 23 de julho de 2003; e na  Portaria PR/GO nº 114 de 11 de julho de 2013,

resolve:

Art. 1º. Delegar aos Procuradores-Coordenadores das Procuradorias da República em

Anápolis,  Luziânia  e  Rio  Verde  atribuição  para,  excepcionalmente,  em  casos  devidamente

justificados de insuficiência de servidores ocupantes do cargo de Técnico do MPU/Apoio Técnico-

Administrativo/Segurança Institucional  e  Transporte,  designar  servidores  lotados  nas  respectivas

Unidades,  possuidores  de  Carteira  Nacional  de  Habilitação,  para  dirigir  veículos  oficiais,

observadas as disposições contidas na Portaria PGR/MPF nº 513, de 23 de julho de 2003.

§ 1º. A designação a que se refere o caput deverá ser por período determinado e para

o  cumprimento  de  atividades  de  rotina  da  Unidade,  entendendo-se  como  tais,  os  seguintes

deslocamentos:

a) para o transporte de membros, servidores, processos e documentos nos limites dos

municípios das subseções judiciárias a que esteja vinculada a Unidade e

b) para o atendimento das solicitações de interesse administrativo da Coordenadoria

da PRM, no âmbito do município correspondente.

§ 2º A designação será por meio de portaria cuja publicação deverá ocorrer no veículo

oficial  de divulgação do Ministério  Público Federal  e no portal  da intranet  da Procuradoria  da

República em Goiás.
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Art.  2º. Os casos que não se enquadrarem nesta portaria dependerão de análise e

autorização do Procurador-Chefe.
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