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ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

 

##ÚNICO: | 127331.docx| 
PORTARIA Nº 357, DE 5 DE MAIO DE 2015 (*) 

 
Aprova o Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal. 

 
 O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 49, incisos XX e XXII, da Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993, resolve: 
 Art. 1º Aprovar o Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, na forma do anexo desta Portaria. 
 Art. 2º Ficam revogadas a Portaria PGR/MPF nº 591, de 20 de novembro de 2008, e as demais disposições em contrário. 
 Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor em 1º de junho de 2015. 
 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
 

ANEXO DA PORTARIA PGR/MPF Nº 357/2015 
 

TÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 
Art. 1 º O Ministério Público, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
Art. 2 º A organização, o funcionamento e as atribuições administrativas dos órgãos e das unidades integrantes da estrutura do Ministério Público Federal, 
ramo do Ministério Público da União, obedecerão ao disposto neste Regimento e às diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico Institucional. 
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Capítulo II 
Estrutura e Organização 

 
Art. 3 º São órgãos do Ministério Público Federal: 
I -  Procurador-Geral da República; 
II -  Colégio de Procuradores da República; 
III -  Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
IV -  Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
V -  Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 
VI -  Conselho Institucional do Ministério Público Federal; 
VII -  Corregedoria do Ministério Público Federal; 
VIII -  Ouvidoria do Ministério Público Federal; 
IX -  Subprocuradores-Gerais da República; 
X -  Procuradores Regionais da República; e 
XI -  Procuradores da República. 
Art. 4 º O Ministério Público Federal tem a seguinte estrutura: 
I -  Procuradoria-Geral da República; 
II -  Procuradorias Regionais da República; 
III -  Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal; e 
IV -  Procuradorias da República nos Municípios. 
§ 1 º As unidades mencionadas nos incisos I a III são Unidades Administrativas de Gestão.  
§ 2 º As Procuradorias da República nos Municípios, mencionadas no inciso IV, são Unidades Administrativas Vinculadas às respectivas Procuradorias 
da República nos Estados. 
 
 

TÍTULO II 
DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

 
Capítulo I 

Da Estrutura Administrativa da Procuradoria-Geral da República 
 
Art. 5 º A Procuradoria-Geral da República possui a seguinte estrutura administrativa: 
I -  Gabinete do Procurador-Geral da República; 
II -  Gabinete do Vice-Procurador-Geral da República; 
III -  Gabinete do Vice-Procurador-Geral Eleitoral; 
IV -  Gabinetes dos Subprocuradores-Gerais da República;  
V -  Secretarias Executivas do Conselho Superior, da Corregedoria, da Ouvidoria, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e das Câmaras de 
Coordenação e Revisão; e 
VI - Secretaria-Geral do Ministério Público Federal. 
 

Capítulo II 
Do Procurador-Geral da República 

 
Seção I 

Procurador-Geral da República e Vice-Procurador-Geral da República 
 
Art. 6 º Ao Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público Federal, compete: 
I -  representar o Ministério Público Federal; 
II -  integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal e a Comissão 
de Concurso; 
III -  designar o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal; 
IV -  designar um dos membros e o Coordenador de cada uma das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
V -  nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
VI -  designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, os ofícios em que exercerão suas 
funções os membros do Ministério Público Federal; 
VII -  designar: 
a)  o Chefe da Procuradoria Regional da República, dentre os Procuradores Regionais da República lotados na respectiva Procuradoria Regional; e 
b)  o Chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito Federal, dentre os Procuradores da República lotados na respectiva unidade; 
VIII -  decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal; 
IX -  determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo; 
X -  determinar a instauração de processo administrativo contra servidores, aplicando-lhes, quando for o caso, as sanções cabíveis; 
XI -  decidir processo disciplinar contra membros; 
XII -  decidir, atendendo à necessidade do serviço e em relação aos membros, sobre: 
a)  remoção a pedido ou por permuta; e 
b)  alteração parcial da lista bienal de designações. 
XIII -  autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal, depois de ouvido o Conselho Superior do Ministério Público Federal, nas 
hipóteses previstas em lei; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 3 
 
XIV -  dar posse aos membros do Ministério Público Federal; 
XV -  designar membro do Ministério Público Federal para: 
a)  funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
b)  integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da Instituição, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
c)  assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular, na inexistência 
ou falta do substituto designado; 
d)  funcionar perante juízos que não os previstos no inciso I do art. 37 da Lei Complementar nº 75/1993; e 
e)  acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados 
a fatos de interesse da Instituição; 
XVI -  homologar, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público Federal, o resultado do concurso para ingresso na carreira; 
XVII -  fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações; 
XVIII -  elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal, submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior do Ministério Público 
Federal; 
XIX -  organizar a prestação de contas do exercício anterior; 
XX -  praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal; 
XXI -  elaborar o relatório das atividades do Ministério Público Federal; 
XXII -  coordenar as atividades do Ministério Público Federal;  
XXIII -  nomear o Vice-Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Corregedor-Geral, o Secretário-Geral, o Secretário de 
Concursos, o Chefe de Gabinete, os Secretários, os Coordenadores e os Assessores vinculados ao seu gabinete; 
XXIV -  requisitar e ceder servidores; 
XXV -  fixar os valores dos auxílios, benefícios e vantagens dos membros e dos servidores, quando permitido em lei, bem como o valor da bolsa de 
estágio e auxílio-transporte de estagiários; 
XXVI -  transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de sua competência, as funções de confiança e os cargos em comissão do quadro de pessoal 
do Ministério Público Federal, na forma da lei; 
XXVII -  fazer publicar os quadros demonstrativos de pessoal; 
XXVIII -  deliberar sobre a destinação e o uso de imóvel funcional; 
XXIX -  decidir sobre a destinação dos bens imóveis afetados ao Ministério Público Federal; 
XXX -  autorizar a concessão de diárias e passagens aos membros e servidores do Ministério Público Federal, inclusive as itinerâncias; 
XXXI -  solicitar crédito especial e crédito suplementar em conformidade com a Lei Orçamentária Anual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
XXXII -  autorizar os créditos suplementares em conformidade com a Lei Orçamentária Anual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
XXXIII -  aplicar a licitantes e fornecedores penalidades de declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar com a União, e decidir os 
pedidos de reconsideração; 
XXXIV -  decidir recurso hierárquico relativo às penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com as unidades administrativas; 
XXXV -  definir e fixar as estruturas administrativas das unidades do Ministério Público Federal; 
XXXVI -  autorizar a criação de Procuradorias da República em Municípios; 
XXXVII -  aprovar ou firmar contratos, ajustes e convênios; 
XXXVIII -  assinar carteiras funcionais de membros; 
XXXIX -  elaborar e aprovar o regimento interno do Gabinete do Procurador-Geral da República; 
XL -  decidir sobre a substituição dos membros do Ministério Público Federal; 
XLI -  decidir, em última instância, os recursos administrativos das decisões do Secretário-Geral e dos Procuradores-Chefes; 
XLII -  aprovar pareceres e enunciados, em matéria administrativa, mediante proposta da Consultoria Jurídica, com efeito vinculante e caráter normativo 
para todas as unidades do Ministério Público Federal;  
XLIII -   decidir sobre direitos e vantagens aplicáveis aos membros do Ministério Público Federal;  
XLIV -  autorizar os projetos finalísticos; 
XLV -  decidir sobre a organização do Planejamento Estratégico Institucional; e  
XLVI -  exercer outras atividades previstas em lei. 
Art. 7 º As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas: 
I -  a Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, as do inciso XV, alínea c, e inciso XXII; 
II -  aos Chefes das Procuradorias Regionais da República e aos Chefes das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos 
I, VI, X, XV, alínea c,  XX e  XXII;  
III -  ao Secretário-Geral, as dos incisos I, X, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII – relativamente a servidores –, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXI, XXXV, 
XXXVII, XL e XLIII; e 
IV -  ao Corregedor-Geral, ao Vice-Procurador-Geral Eleitoral, ao Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, ao Procurador Federal dos Direitos 
do Cidadão, aos Chefes das Procuradorias Regionais da República e aos Chefes das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, ao 
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral da República e ao Secretário-Geral, a do inciso XXX.  
Art. 8 º Ao Vice-Procurador-Geral da República compete: 
I -  substituir o Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em seus impedimentos e afastamentos; 
II -  cumprir as delegações do Procurador-Geral da República; 
III -  organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as normas específicas editadas sobre a matéria; e 
IV -  fixar horário de trabalho dos servidores lotados no respectivo gabinete, observados os regulamentos existentes. 
 

Seção II 
Estrutura Administrativa do Gabinete 

 
Art. 9 º A estrutura administrativa dos Gabinetes do Procurador-Geral da República e do Vice-Procurador-Geral da República encontram previsão nos 
anexos deste Regimento.  
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Art. 10 . As atribuições e o funcionamento dos Gabinetes do Procurador-Geral da República e do Vice-Procurador-Geral da República serão estabelecidos 
em regimento interno próprio e em atos normativos específicos. 
 
 

TÍTULO III 
DA PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL E DAS PROCURADORIAS REGIONAIS ELEITORAIS 

 
Capítulo I 

Procurador-Geral Eleitoral e Vice-Procurador-Geral Eleitoral 
 
Art. 11 . O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. 
Art. 12 . Ao Procurador-Geral Eleitoral compete: 
I -  designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Distrito Federal; 
II -  acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral;  
III -  dirimir conflitos de atribuições; e 
IV -  requisitar servidores da União e de suas autarquias, quando o exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao 
exercício de seus cargos ou empregos. 
§ 1 º O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em 
seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância, até o provimento definitivo. 
§ 2 º Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral da República poderá designar, por necessidade de serviço, membros do Ministério 
Público Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
Art. 13 . Ao Vice-Procurador-Geral Eleitoral compete: 
I -  substituir o Procurador-Geral Eleitoral em seus impedimentos e afastamentos; 
II -  substituir o Vice-Procurador-Geral da República em seus impedimentos e afastamentos;  
III -  cumprir as delegações do Procurador-Geral Eleitoral; 
IV -  organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as normas específicas editadas sobre a matéria; e 
V -  fixar horário de trabalho dos servidores lotados no respectivo gabinete, observados os regulamentos existentes. 
 

Capítulo II 
Procurador Regional Eleitoral 

 
Art. 14 . O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, ouvido o Colégio de 
Procuradores da respectiva unidade, dentre os Procuradores Regionais da República no Estado e no Distrito Federal ou, onde não houver, dentre os 
Procuradores da República vitalícios, para um mandato de dois anos. 
§ 1 º O Procurador Regional Eleitoral poderá ser reconduzido uma vez. 
§ 2 º O Procurador Regional Eleitoral poderá ser destituído, antes do término do mandato, por iniciativa do Procurador-Geral Eleitoral, anuindo a maioria 
absoluta do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
Art. 15 . Ao Procurador Regional Eleitoral compete: 
I -  organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as normas específicas editadas sobre a matéria; e 
II -  fixar o horário de trabalho dos servidores lotados no respectivo gabinete, observados os regulamentos existentes. 
 

Capítulo III 
Estrutura Administrativa 

 
Art. 16 . A estrutura administrativa dos Gabinetes dos Procuradores Regionais Eleitorais encontra previsão nos anexos deste Regimento.   
Art. 17 . As atribuições e o funcionamento da Procuradoria-Geral Eleitoral e das Procuradorias Regionais Eleitorais serão estabelecidos em regimento 
interno próprio e em atos normativos específicos. 
Parágrafo único. O Procurador-Geral da República poderá, por meio de ato específico, classificar as Procuradorias Regionais Eleitorais em categorias, 
de acordo com o grau de demanda das funções eleitorais desempenhadas. 

 
TÍTULO IV 

DA PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO E DAS PROCURADORIAS REGIONAIS DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

Capítulo I 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
Art. 18 . O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão será designado pelo Procurador-Geral da República dentre os Subprocuradores-Gerais da 
República, mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, pelo período de dois anos, permitida uma 
recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
Art. 19 . Ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão compete: 
I -  organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as normas específicas editadas sobre a matéria; 
II -  fixar o horário de trabalho dos servidores lotados no respectivo gabinete, observados os regulamentos existentes;  
III -  promover a atuação funcional dos Procuradores Regionais dos Direitos do Cidadão de cada estado da federação, segundo procedimentos de defesa 
dos direitos constitucionais do cidadão previstos em norma específica do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 276 da Lei Complementar 
nº 75/1993; e  
IV -  elaborar e propor o regimento interno da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 
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Capítulo II 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 
Art. 20 . Os Procuradores Regionais dos Direitos do Cidadão serão designados pelo Procurador-Geral da República, ouvido o Colégio de Procuradores 
da respectiva unidade e o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, em cada Procuradoria da República nos Estados e no Distrito Federal, pelo período 
de dois anos, permitida a recondução. 
 
Art. 21 . Aos Procuradores Regionais dos Direitos do Cidadão compete: 
I -  organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as normas específicas editadas sobre a matéria; e 
II -  fixar o horário de trabalho dos servidores lotados no respectivo gabinete, observados os regulamentos existentes. 
 

Capítulo III 
Estrutura Administrativa 

 
Art. 22 . A estrutura administrativa da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão encontra 
previsão nos anexos deste Regimento.  
Art. 23 . As atribuições e o funcionamento da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão serão 
estabelecidos em regimento interno próprio e em atos normativos específicos. 
 

TÍTULO V 
DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
Art. 24 . Ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo Procurador-Geral da República, compete: 
I -  exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios da Lei Complementar nº 75/1993, especialmente para 
elaborar e aprovar: 
a)  o seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores da República e os das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
b)  as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira; 
c)  as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Federal; 
d)  os critérios para a distribuição de inquéritos, procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos, no Ministério Público Federal; 
e)  os critérios de promoção por merecimento, na carreira; e 
f)  o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. 
II -  aprovar o nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão; 
III -  indicar integrantes das Câmaras de Coordenação e Revisão; 
IV -  aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral; 
V -  destituir, por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto de dois terços de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-
Geral; 
VI -  elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Federal; 
VII -  elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento; 
VIII -  aprovar a lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes; 
IX -  indicar o membro do Ministério Público Federal para promoção por antiguidade, observado o disposto no art. 93, II, alínea d, da Constituição 
Federal; 
X -  designar o Subprocurador-Geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuível ao 
Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover a ação penal; 
XI -  opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Federal para: 
a)  funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja legalmente prevista; 
b)  integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da Instituição; 
XII -  opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Federal; 
XIII -  autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do Ministério Público Federal para exercício de atribuições processuais perante juízos, 
tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria; 
XIV -  determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes; 
XV -  determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios e 
propor as medidas cabíveis; 
XVI -  determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções do membro do Ministério Público Federal indiciado ou acusado em processo 
disciplinar, e o seu retorno; 
XVII -  designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal; 
XVIII -  decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-
Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração; 
XIX -  decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público Federal, por motivo de interesse público; 
XX -  autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuíze a ação de perda de cargo contra membro vitalício 
do Ministério Público Federal, nos casos previstos na Lei Complementar nº 75/1993; 
XXI -  opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira; 
XXII -  opinar sobre o encaminhamento de proposta de lei de aumento do número de cargos da carreira; 
XXIII -  deliberar sobre a realização de concurso para o ingresso na carreira, designar os membros da Comissão de Concurso e opinar sobre a homologação 
dos resultados; 
XXIV -  aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União; e  
XXV -  exercer outras funções estabelecidas em lei. 
Art. 25 . A estrutura administrativa do Conselho Superior do Ministério Público Federal encontra previsão nos Anexos deste Regimento.  
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TÍTULO VI 
DAS CÂMARAS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
Capítulo I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 26 . As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal são os órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do 
exercício funcional na Instituição. 
Art. 27 . As Câmaras de Coordenação e Revisão serão organizadas por função ou por matéria, por meio de ato normativo.  
Parágrafo único.  O Regimento Interno, que disporá sobre o funcionamento das Câmaras de Coordenação e Revisão, será elaborado pelo Conselho 
Superior do Ministério Público Federal.  
Art. 28 . As Câmaras de Coordenação e Revisão serão compostas por três membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-
Geral da República e dois pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, dentre 
integrantes do último grau da carreira, sempre que possível. 
Art. 29 . Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, o Procurador-Geral da República designará um para a função executiva de 
Coordenador. 
Art. 30 . Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão: 
I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados ao setor de sua competência, observado o princípio da 
independência funcional; 
II - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins; 
III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor; 
IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária 
do Procurador-Geral da República; 
V - resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme; 
VI - resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir; e 
VII - decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal. 
Parágrafo único. A competência fixada nos incisos V e VI será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior 
do Ministério Público Federal.  
 

Capítulo II 
Estrutura Administrativa 

 
Art. 31 . A estrutura administrativa das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal encontra previsão nos anexos deste Regimento.  
Art. 32 . As atribuições e o funcionamento das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal serão estabelecidos em regimento 
interno próprio e em atos normativos específicos. 
 
 

TÍTULO VII 
DO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
Art. 33 . O Conselho Institucional é órgão do Ministério Público Federal integrado pela reunião das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal. 
Parágrafo único. O Regimento Interno, que disporá sobre o funcionamento do Conselho Institucional, será elaborado pelo Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 
Art. 34 . Serão convocados para a reunião do Conselho Institucional os membros e suplentes das Câmaras, e cientificado o Procurador-Geral da República, 
todos com direito a voto.  
Parágrafo único. O suplente somente votará na ausência do titular.  
Art. 35 . Compete ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal: 
I - deliberar, mediante provocação dos interessados, sobre questões que envolvam atribuições vinculadas a mais de uma Câmara, observado o princípio 
da independência funcional; 
II - decidir os conflitos de atribuições entre órgãos institucionais vinculados a Câmaras distintas, sem prejuízo do art. 49, inciso VIII, da Lei Complementar 
nº 75/1993; e 
III - julgar os recursos interpostos das decisões proferidas pelas Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.  
 

TÍTULO VIII 
DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
Art. 36 . A Corregedoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos 
membros do Ministério Público Federal. 
Art. 37 . O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre os Subprocuradores-Gerais da República integrantes de lista 
tríplice elaborada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, para mandato de dois anos, renovável uma vez. 
Art. 38 . A estrutura administrativa da Corregedoria do Ministério Público Federal encontra previsão nos anexos deste Regimento.  
Art. 39 . As atribuições e o funcionamento da Corregedoria do Ministério Público Federal serão estabelecidos em regimento interno próprio e em atos 
normativos específicos.  
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TÍTULO IX 
DA OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
Art. 40 . A Ouvidoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo Ouvidor-Geral, é o órgão de controle interno destinado à promoção da qualidade das 
atividades desempenhadas pelos membros, órgãos e servidores do Ministério Público Federal, bem como de fomento à participação dos cidadãos, de 
organismos da sociedade civil e de outras entidades públicas e privadas na Instituição. 
Art. 41 . A Ouvidoria tem a finalidade de contribuir para garantir a transparência, a eficácia, a economicidade, a efetividade, a presteza, o compromisso 
público e a ética nas atividades desempenhadas pelos membros, órgãos e servidores do Ministério Público Federal, bem como para assegurar a 
interlocução da Instituição com a sociedade. 
Art. 42 . Compete à Ouvidoria do Ministério Público Federal: 
I - receber, analisar e dar o encaminhamento devido a representações, reclamações, denúncias, críticas, elogios, sugestões, pedidos de informações e de 
providências, e quaisquer outras manifestações acerca das atividades desenvolvidas pelos órgãos, membros e servidores do Ministério Público Federal, 
cientificando o interessado quanto às medidas adotadas;  
II - buscar as informações necessárias à análise e ao encaminhamento das manifestações recebidas; 
III - recomendar ao responsável a adoção de providências necessárias à prevenção de atos contrários à lei ou às regras da boa administração, bem como 
a cessação do desrespeito verificado; 
IV - representar, quando necessário, aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público Federal para promover as providências cabíveis, 
inclusive visando à responsabilização pela ação ou omissão verificadas;  
V - representar ao Conselho Nacional do Ministério Público, nas hipóteses de sua competência; 
VI - prestar informações, sempre que solicitadas pelos demais órgãos da Administração Superior do  Ministério Público Federal e pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público; 
VII - prestar informações de caráter público, com observância das restrições constitucionais e legais, em atendimento às solicitações formuladas por 
entidades públicas ou privadas e por cidadãos;  
VIII - realizar ou promover estudos e pesquisas com base em dados e informações colhidos no desenvolvimento de suas atividades;  
IX - coordenar a realização de pesquisas e diagnósticos periódicos referentes ao atendimento e atividades da Ouvidoria e à satisfação dos usuários;  
X - propor aos órgãos de administração do Ministério Público Federal medidas e ações que visem à consecução dos princípios e valores institucionais e 
ao aperfeiçoamento dos serviços prestados; 
XI - elaborar relatório estatístico trimestral; 
XII - elaborar relatório analítico anual, encaminhando-o ao Conselho Superior do Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional do Ministério 
Público; 
XIII -  elaborar o Regimento Interno e submetê-lo à aprovação do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
XIV - expedir Instruções para a execução de suas atividades;  
XV - divulgar, nos âmbitos interno e externo, de forma permanente, seu papel institucional, suas atividades e os resultados alcançados;  
XVI - manter articulação, parceria e colaboração com a sociedade civil e com as Ouvidorias públicas e privadas, em especial as do Ministério Público;  
XVII - celebrar, mediante delegação do Procurador-Geral da República, termos de cooperação técnica com entidade pública ou privada; e  
XVIII - desenvolver outras atribuições compatíveis com a sua finalidade.  
Art. 43 . A estrutura administrativa da Ouvidoria do Ministério Público Federal encontra previsão nos anexos deste Regimento. 
 
Art. 44 . O funcionamento da Ouvidoria do Ministério Público Federal será regulamentado em ato normativo específico enquanto não publicada a lei de 
que trata o art. 130-A, § 5º, da Constituição Federal. 
 

TÍTULO X 
DOS SUBPROCURADORES-GERAIS DA REPÚBLICA, DOS PROCURADORES REGIONAIS DA REPÚBLICA E DOS PROCURADORES DA 

REPÚBLICA 
 

Capítulo I 
Subprocuradores-Gerais da República 

 
Art. 45 . Aos Subprocuradores-Gerais da República, no exercício de suas funções administrativas, compete: 
I -  cumprir as delegações do Procurador-Geral da República; 
II -  organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as normas específicas editadas sobre a matéria;  
III -  fixar o horário de trabalho dos servidores lotados no respectivo gabinete, observados os regulamentos existentes; e 
IV -   zelar pelo fiel registro de informações, das manifestações e da inclusão das íntegras das peças no sistema de informação oficial. 
Art. 46 . A estrutura administrativa dos Gabinetes dos Subprocuradores-Gerais da República encontra previsão nos anexos deste Regimento.   
 

Capítulo II 
Procuradores Regionais da República e dos Procuradores da República 

 
Art. 47 . Aos Procuradores Regionais da República e aos Procuradores da República, no exercício de suas funções administrativas, compete: 
I -  adotar providências administrativas para o bom andamento dos serviços no âmbito do respectivo gabinete; 
II -  fixar o horário de trabalho dos servidores e estagiários lotados em gabinete, observadas as normas regulamentares; 
III -  designar, quando solicitado, servidor para efetuar os registros pertinentes nos aplicativos de gerenciamento do Ministério Público Federal; 
IV -  organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as normas específicas editadas sobre a matéria; e 
V -  zelar pelo fiel registro de informações, das manifestações e da inclusão das íntegras das peças no sistema de informação oficial.  
Art. 48 . As estruturas administrativas dos Gabinetes dos Procuradores Regionais da República e dos Procuradores da República encontram previsão nos 
anexos deste Regimento.  
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TÍTULO XI 
DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
Capítulo I 

Secretário-Geral do Ministério Público Federal 
 
Art. 49 . A Secretaria-Geral é dirigida pelo Secretário-Geral, designado pelo Procurador-Geral da República dentre os membros do Ministério Público 
Federal, na forma deste Regimento. 
Art. 50 . A Secretaria-Geral desenvolve atuação diretiva e de coordenação administrativa das unidades do Ministério Público Federal. 
Art. 51 . Ao Secretário-Geral do Ministério Público Federal compete: 
I -  planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Secretaria-Geral; 
II -  praticar atos de gestão administrativa, orçamentária, financeira e de pessoal; 
III -  fixar diretrizes administrativas e implantar programas e projetos de caráter nacional; 
IV -  autorizar os projetos administrativos;  
V -  expedir instruções normativas e de serviço no âmbito da Administração do Ministério Público Federal; 
VI -  promover o inter-relacionamento das Secretarias que integram a Secretaria-Geral com as unidades do Ministério Público Federal e outros órgãos, 
bem como entre si; 
VII -  decidir os conflitos de atribuições entre as Secretarias integrantes da Secretaria-Geral e entre essas e as unidades do Ministério Público Federal; 
VIII -  coordenar a realização do Planejamento Estratégico Institucional nas atividades relativas à gestão administrativa, orçamentária, financeira e de 
pessoal; 
IX -  definir e fixar, com a participação das unidades do Ministério Público Federal, os planos de metas e os programas de avaliação institucional, visando 
ao aumento da eficiência, da racionalização e da produtividade; 
X -  produzir diagnósticos, estudos e avaliação de gestão, visando à sua modernização, desburocratização e eficiência; 
XI -  estimular o desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira dos órgãos do Ministério Público Federal, 
mediante estabelecimento de metas; 
XII -  coordenar a implantação de diretrizes e políticas institucionais administrativas; 
XIII -  zelar pelas diretrizes do Planejamento Estratégico Institucional; 
 
XIV -  zelar pela correta aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, respeitando os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, observando as normas pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal; 
XV -  estabelecer parâmetros administrativos e orçamentários para a elaboração da programação orçamentária e financeira do Ministério Público Federal;  
XVI -  designar representante das Secretarias subordinadas à Secretaria-Geral para auxiliar na organização de contas; 
XVII -  discutir a programação orçamentária do Ministério Público Federal junto à Secretaria de Orçamento Federal; 
XVIII -  aprovar a programação orçamentária e financeira do Ministério Público Federal de forma vinculada às ações destinadas nos planos internos; 
XIX -  apresentar ao Conselho Superior do Ministério Público Federal a programação orçamentária e financeira do Ministério Público Federal, na forma 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias;  
XX -  interagir com a Secretaria de Orçamento Federal no acompanhamento e na operacionalização do projeto de Lei Orçamentária Anual; 
XXI -  autorizar o cronograma orçamentário e financeiro mensal das despesas correntes destinadas à manutenção das unidades gestoras do Ministério 
Público Federal; 
XXII -  tratar com a Secretaria do Tesouro Nacional a programação financeira do Ministério Público Federal; 
XXIII -  autorizar a liberação de recursos para contratação de serviços, investimentos e inversões financeiras não integrantes do cronograma orçamentário 
e financeiro mensal; 
XXIV -  firmar contratos, acordos, ajustes e termos de cooperação e celebrar convênios no âmbito do Ministério Público Federal, exceto quando o 
signatário for o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou Chefe de Missão Diplomática de caráter permanente, 
casos cuja competência será do Procurador-Geral da República; 
XXV -  aprovar os contratos no âmbito da Procuradoria-Geral da República, nos limites de valores definidos em ato próprio;  
XXVI -  aplicar a licitantes e fornecedores penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Procuradoria-Geral da República; 
XXVII -  exercer juízo de reconsideração ou encaminhar recurso hierárquico ao Procurador-Geral da República quanto à penalidade de suspensão 
temporária de licitar e contratar com a Procuradoria-Geral da República; 
XXVIII -  decidir recursos hierárquicos das penalidades de advertência e multa aplicadas pelo Secretário de Administração a licitantes e fornecedores; 
XXIX -  determinar o arquivamento de processos administrativos instaurados em desfavor de licitantes e contratados; 
XXX -  ratificar os atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação para aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito da Procuradoria-Geral 
da República; 
XXXI -  decidir sobre a alienação de bens móveis; 
XXXII -  prover e desprover cargos e funções de servidores; 
XXXIII -  realizar remoção de servidores no âmbito do Ministério Público Federal; 
XXXIV -  autorizar a realização de horas extras no âmbito do Ministério Público Federal; 
XXXV -  abonar o ponto de servidores; 
XXXVI -  autorizar afastamento de servidores do país para estudo ou missão no exterior e para participação em competição desportiva; 
XXXVII -  designar servidores para integrar comissões ou grupos de trabalho, relacionados a assuntos de interesse administrativo do Ministério Público 
Federal;  
XXXVIII -  fazer publicar quadros demonstrativos de pessoal no âmbito do Ministério Público Federal, conforme a lei de diretrizes orçamentárias;  
XXXIX -  acompanhar os atos administrativos decorrentes da distribuição de cargos efetivos e comissionados e das funções de confiança no âmbito do 
Ministério Público Federal; 
XL -  abrir sindicância e instaurar processo administrativo disciplinar contra servidores e aplicar penalidades de advertência e suspensão; 
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XLI -  prestar informações aos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como expedir e requerer certidões, apresentar memoriais, 
realizar sustentação oral em sessões e interpor recursos sobre matérias de interesse do Ministério Público Federal; 
XLII -  prestar informações ao Tribunal de Contas da União e demais órgãos, bem como expedir e requerer certidões sobre assuntos relacionados ao 
Ministério Público Federal;  
XLIII -  apresentar recursos em processos administrativos de interesse do Ministério Público Federal; 
XLIV -  aprovar pareceres, em matéria administrativa, mediante proposta da Consultoria Jurídica, com efeito vinculante para as unidades do Ministério 
Público Federal;   
XLV -  aprovar orientações técnicas oriundas das Secretarias Nacionais, com efeito vinculante para todas as unidades do Ministério Público Federal; e 
XLVI -  praticar, em caráter residual, atos de gestão não especificados como de competência de outro órgão ou autoridade, em especial do Procurador-
Geral da República e dos Procuradores-Chefes das Procuradorias Regionais da República ou das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito 
Federal. 
Parágrafo único.  O Secretário-Geral poderá delegar aos titulares das Secretarias integrantes da estrutura da Secretaria-Geral a execução dos atos que 
entender cabíveis.  
Art. 52 . A estrutura administrativa da Secretaria-Geral do Ministério Público Federal encontra previsão nos anexos deste Regimento.  
Art. 53 . As atribuições e o funcionamento da Secretaria-Geral do Ministério Público Federal serão estabelecidos no Regimento Interno Administrativo 
do Ministério Público Federal, aprovado pelo Secretário-Geral, e em atos normativos específicos. 
 
 
Capítulo II 
Secretário-Geral Adjunto do Ministério Público Federal 
 
Art. 54 . Ao Secretário-Geral Adjunto compete: 
I -  auxiliar o Secretário-Geral no planejamento, na organização, na direção e no controle das atividades da Secretaria-Geral; 
II -  substituir o Secretário-Geral em seus impedimentos, afastamentos e vacância; e 
III -  exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Secretário-Geral. 
 

TÍTULO XII 
DAS PROCURADORIAS REGIONAIS DA REPÚBLICA, DAS PROCURADORIAS DA REPÚBLICA NOS ESTADOS E NO DISTRITO 

FEDERAL E DAS PROCURADORIAS DA REPÚBLICA NOS MUNICÍPIOS 
 

Capítulo I 
Procuradores-Chefes 

 
Art. 55 . Os Procuradores-Chefes das Procuradorias Regionais da República e os Procuradores-Chefes das Procuradorias da República nos Estados e no 
Distrito Federal serão designados pelo Procurador-Geral da República, ouvido o Colégio de Procuradores da respectiva unidade, pelo período de dois 
anos, admitida a recondução. 
Parágrafo único.  O biênio é contado ininterruptamente, a partir do dia primeiro de outubro dos anos ímpares. 
Art. 56 . Aos Procuradores-Chefes das Procuradorias Regionais da República e das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal compete: 
I -  planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades administrativas da Unidade Administrativa de Gestão e das respectivas Unidades 
Administrativas Vinculadas; 
II -  autorizar ou adotar as providências administrativas inerentes ao funcionamento da unidade, respeitadas as atribuições privativas em lei ou neste 
Regimento Interno; 
III -  zelar pela execução do Planejamento Estratégico Institucional; 
IV -  seguir as diretrizes e políticas institucionais administrativas definidas pela Secretaria-Geral;  
V -  fazer cumprir as orientações expedidas pela Administração superior; 
VI -  prover e desprover os cargos em comissão, até o limite estabelecido em lei, e as funções de confiança no âmbito da Unidade Administrativa de 
Gestão e respectivas Unidades Administrativas Vinculadas, onde houver;  
VII -  dar posse aos servidores que lhe forem subordinados; 
VIII -  definir a lotação interna dos servidores; 
IX -  instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar contra servidores e aplicar penalidades de advertência e suspensão de até 30 (trinta) dias; 
X -  gerir os recursos orçamentários e financeiros de forma vinculada às ações destinadas nos planos internos do Ministério Público Federal e zelar pela 
sua correta aplicação, observando as normas pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal; 
XI -  acompanhar e supervisionar as ações concernentes à gestão e ao planejamento orçamentário e financeiro, inclusive os projetos de lei em tramitação 
no Congresso Nacional sobre a matéria; 
 
XII -  autorizar a contratação de serviços de natureza continuada quando disponibilizada dotação orçamentária para o pagamento no respectivo exercício 
financeiro; 
XIII -  aplicar a licitantes e contratados a penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Unidade Administrativa Gestora; 
XIV -  decidir recursos hierárquicos relativos às penalidades de advertência e multa aplicadas por Secretários Estaduais e Regionais a licitantes e 
fornecedores; 
XV -  exercer juízo de reconsideração relativo à penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Unidade Administrativa de Gestão ou 
encaminhar recurso hierárquico ao Procurador-Geral da República; 
XVI -  ratificar a dispensa ou inexigibilidade de licitação para contratação de bens e serviços; 
XVII -  aprovar ou firmar contratos, ajustes e termos de cooperação e celebrar convênios de caráter administrativo, que tenham efeito no âmbito da 
Unidade Administrativa Gestora e respectivas Unidades Administrativas Vinculadas se for o caso, exceto quando o signatário for o Presidente da 
República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de 
Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou Chefe de Missão Diplomática de caráter permanente; 
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XVIII -  solicitar ao Secretário-Geral autorização para realização de horas extras, no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão, como também no 
âmbito da Unidade Administrativa Vinculada, onde houver, ou requerer o respectivo pagamento quando realizadas em caráter de urgência; 
XIX -  ordenar as despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos internos; 
XX -  autorizar a realização de licitação e adesão à ata de registro de preços, observando a existência de dotação orçamentária para a aquisição de bem 
ou contratação de serviço;  
XXI -  decidir recursos contra atos do Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou do Pregoeiro e homologar resultados das licitações;  
XXII -  revogar e anular licitações; 
XXIII -  conceder aos servidores adicional noturno, auxílio-funeral, licença-capacitação e licença para tratar de interesses particulares;  
XXIV -  autorizar afastamento de servidores para participar de curso de formação;  
XXV -  decidir sobre permuta de servidores, lotação provisória para exercício de função e lotação provisória por carência de pessoal no âmbito da 
Procuradoria Regional da República ou da Procuradoria da República no Estado ou no Distrito Federal;  
XXVI -  encaminhar à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal, até o mês subsequente ao da autorização ou concessão dos 
afastamentos e licenças dos membros, boletim informando as referidas ocorrências; 
XXVII -  decidir sobre a alienação de bens móveis no âmbito da respectiva Procuradoria Regional da República ou da Procuradoria da República no 
Estado ou no Distrito Federal; e 
XXVIII -  exercer outras atribuições previstas em lei ou delegadas pelo Procurador-Geral da República. 
Art. 57 . As atribuições dos Procuradores-Chefes previstas nos incisos XII, XIX, XX, XXI e XXII do artigo anterior poderão ser delegadas ao respectivo 
Secretário Regional ou Estadual. 
 

Capítulo II 
Procuradorias Regionais da República 

 
Art. 58 . As Procuradorias Regionais da República classificam-se em cinco regiões:  
I -  Primeira Região, com sede em Brasília, abrange o Distrito Federal e os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins; 
II -  Segunda Região, com sede no Rio de Janeiro, abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo; 
III -  Terceira Região, com sede em São Paulo, abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul;  
IV -  Quarta Região, com sede em Porto Alegre, abrange os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina; e 
V -  Quinta Região, com sede em Recife, abrange os Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas e Sergipe. 
Art. 59 . As Procuradorias Regionais da República são Unidades Administrativas de Gestão do Ministério Público Federal, com cargos de Procurador 
Regional da República e serviços auxiliares necessários ao desempenho de suas funções. 
Art. 60 . A estrutura administrativa das Procuradorias Regionais da República encontra previsão nos anexos deste Regimento.  
Art. 61 . As atribuições e o funcionamento das Procuradorias Regionais da República serão estabelecidos no Regimento Interno Administrativo do 
Ministério Público Federal e em atos normativos específicos.  
Parágrafo único.  Os órgãos insertos na estrutura das Procuradorias Regionais da República seguirão as diretrizes da Secretaria-Geral do Ministério 
Público Federal. 
 

Capítulo III 
Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal 

 
Art. 62 . As Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal classificam-se em quatro grupos: 
I -  Primeiro Grupo, composto pelas Procuradorias da República nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo; 
II -  Segundo Grupo, composto pelas Procuradorias da República nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Distrito Federal; 
III -  Terceiro Grupo, composto pelas Procuradorias da República nos Estados do Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso e Pará; e 
IV -  Quarto Grupo, composto pelas Procuradorias da República nos Estados de Acre, Alagoas, Amapá, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, 
Roraima, Sergipe e Tocantins. 
Art. 63 . As Procuradorias da República são Unidades Administrativas de Gestão do Ministério Público Federal, com sede nos Estados e no Distrito 
Federal, sendo-lhes vinculadas as Procuradorias da República nos Municípios compreendidas nos limites territoriais de sua atribuição. 
Art. 64 . A estrutura administrativa das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal encontra previsão nos anexos deste Regimento.  
Art. 65 . As atribuições e o funcionamento das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal serão estabelecidos no Regimento Interno 
Administrativo do Ministério Público Federal e em atos normativos específicos.  
Parágrafo único.  As áreas administrativas insertas na estrutura das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal seguirão as diretrizes 
das Secretarias Nacionais da Secretaria-Geral do Ministério Público Federal. 
 

Capítulo IV 
Das Procuradorias da República nos Municípios 

 
Art. 66 . As Procuradorias da República nos Municípios classificam-se em três grupos, a seguir especificados: 
I -  Primeiro Grupo, com atuação junto a cinco ou mais varas; 
II -  Segundo Grupo, com atuação junto a três ou quatro varas; e 
III -  Terceiro Grupo, com atuação junto a uma ou duas varas. 
Parágrafo único. Consideram-se, para efeito de classificação das Procuradorias da República nos Municípios em grupos, as varas afetas à área criminal 
e as varas de competência plena, excluídos os Juizados Especiais Federais.  
Art. 67 . A estrutura administrativa das Procuradorias da República nos Municípios encontra previsão nos anexos deste Regimento.  
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Art. 68 . As atribuições e o funcionamento das Procuradorias da República nos Municípios serão estabelecidos no Regimento Interno Administrativo do 
Ministério Público Federal.   
Parágrafo único.  As áreas administrativas insertas na estrutura das Procuradorias da República nos Municípios são dirigidas e coordenados pelas 
respectivas Procuradorias da República nas capitais dos Estados. 
 

TÍTULO XIII 
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
Capítulo I 

Planejamento Estratégico Institucional 
 
Art. 69 . O Planejamento Estratégico Institucional, regulamentado em ato normativo próprio, consiste na ferramenta de gestão norteadora das ações e dos 
projetos do Ministério Público Federal. 
Art. 70 . Os órgãos e as unidades integrantes da estrutura do Ministério Público Federal deverão manter atualizados seus respectivos planejamentos, 
indicadores, ações e metas. 
 
Capítulo II 
Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Governança  
Art. 71 . O Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Governança – SIGE consiste no modelo de gestão participativa que se responsabiliza pela 
organização e pelo alinhamento estratégico do Ministério Público Federal.  
Art. 72 . O Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Governança compõe-se pelo Comitê de Gestão Estratégica – CGE e por sete Subcomitês Temáticos.  
 

Seção I 
Comitê de Gestão Estratégica 

 
Art. 73 . O Comitê de Gestão Estratégica, órgão integrante do Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Governança e vinculado ao Gabinete do 
Procurador-Geral da República, constitui-se pelo Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral Eleitoral, 
Corregedor-Geral, Coordenadores de Câmaras de Coordenação e Revisão, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Ouvidor-Geral e Secretário-
Geral do Ministério Público Federal.  
§ 1 º Compete ao Procurador-Geral da República coordenar os trabalhos do Comitê de Gestão Estratégica, autorizar a participação de membros, servidores 
ou colaboradores convidados e convocar, previamente, qualquer dos integrantes dos Subcomitês ou de Grupo Técnico para participar das reuniões, 
quando envolver assuntos a eles relacionados. 
§ 2 º O Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, o Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público e os 
Conselheiros representantes do Ministério Público Federal no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça poderão 
participar como ouvintes das reuniões do Comitê.  
§ 3 º O Comitê reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, por convocação do Coordenador, de ofício ou mediante requerimento 
de qualquer de seus integrantes.  
§ 4 º O Coordenador poderá designar relator para os processos que julgar conveniente, a quem caberá a apresentação de relatório e voto na reunião 
ordinária seguinte, podendo antecipá-los em reunião extraordinária. 
§ 5 º Qualquer integrante do Comitê poderá pedir vista dos processos, devendo devolvê-los na reunião ordinária subsequente ou antecipá-los na reunião 
extraordinária seguinte. 
§ 6 º A Secretaria-Geral responsabilizar-se-á pela preparação da pauta e da documentação a ser enviada aos integrantes do Comitê, com antecedência 
mínima de cinco dias úteis. 
Art. 74 . O Comitê de Gestão Estratégica obedecerá às seguintes diretrizes: 
I -  coordenação de ações de gestão entre as áreas do Ministério Público Federal; 
II -  compatibilização das visões políticas e técnicas relativas à gestão institucional; 
III -  priorização do investimento de recursos no que for considerado estratégico; 
IV -  busca da eficiência e eficácia organizacional; e 
V -  disseminação de melhores práticas de gestão. 
Art. 75 . O Comitê de Gestão Estratégica atua no assessoramento das atividades relativas à modernização da gestão administrativa do Ministério Público 
Federal e na promoção do alinhamento dos Subcomitês Temáticos e das unidades ao Planejamento Estratégico Institucional e aos Planejamentos 
Temáticos do Ministério Público Federal, competindo-lhe: 
I -  propor ao Procurador-Geral da República alterações na priorização de metas do Planejamento Estratégico Institucional e dos Planejamentos Temáticos 
do Ministério Público Federal; 
II -  orientar os órgãos institucionais, garantindo o alinhamento das metas, projetos e ações ao Planejamento Estratégico Institucional e aos Planejamentos 
Temáticos do Ministério Público Federal; 
III -   garantir o alinhamento e a convergência do planejamento estratégico das diversas áreas do Ministério Público Federal; 
IV -  avaliar os resultados das ações realizadas na implementação da estratégia institucional; 
V -  avaliar o portfólio de projetos com vistas a assegurar o alinhamento estratégico; 
VI -  propor ao Procurador-Geral da República alterações na priorização de projetos, ações, iniciativas e alocação de recursos vinculados ao Planejamento 
Estratégico Institucional e aos Planejamentos Temáticos do Ministério Público Federal;  
VII -   solicitar mudanças de escopo e cronograma nos projetos, mediante justificativa a ser aprovada pela autoridade competente; 
VIII -  propor alterações nas políticas e diretrizes de tecnologia da informação e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação; 
IX -  solicitar suspensão ou cancelamento de um projeto específico mediante justificativa a ser aprovada pela autoridade competente; 
X -  propor alterações no Regimento Interno do Ministério Público Federal; 
XI -  propor aos órgãos superiores do Ministério Público Federal critérios de distribuição de procedimentos administrativos e demais feitos;  
XII -  sugerir estudos de avaliação do impacto da implantação de Procuradorias da República em Municípios; e 
XIII -  apreciar matérias diversas de relevância estratégica. 
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Seção II 
Subcomitês Temáticos 

 
Art. 76 . São Subcomitês Temáticos, criados e regulados por ato do Procurador-Geral da República e dotados de constituição e objetivos específicos:  
I -  Subcomitê de Gestão Administrativa – SGA; 
II -  Subcomitê de Projetos Finalísticos – SPF; 
III -  Subcomitê Consultivo de Projetos – SCP; 
IV -  Subcomitê  de Comunicação Social – SICOM; 
V -  Subcomitê Gestor de Tabelas – SGT; 
VI -  Subcomitê  Estratégico de Tecnologia da Informação – SETI; e  
VII -  Subcomitê Estratégico de Gestão de Pessoas – SEGP. 
Art. 77 . Ao Subcomitê de Gestão Administrativa – SGA compete fomentar o desenvolvimento das unidades do Ministério Público Federal e promover 
o alinhamento e a convergência entre o Planejamento Estratégico Institucional e os Planejamentos Temáticos.  
Art. 78 . O Subcomitê de Gestão Administrativa constitui-se pelos Procuradores-Chefes das Unidades Administrativas de Gestão do Ministério Público 
Federal, sendo coordenado pelo Secretário-Geral do Ministério Público Federal.  
§ 1 º Poderão participar das atividades do SGA membros, servidores ou colaboradores convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a pedido 
de qualquer de seus integrantes.  
§ 2 º O SGA reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre e, extraordinariamente, por convocação do Coordenador, de ofício ou mediante 
requerimento de qualquer de seus integrantes.  
§ 3 º A Secretaria-Geral será responsável pela preparação da pauta e da documentação a ser enviada aos integrantes do SGA, com antecedência mínima 
de cinco dias úteis. 
§ 4 º O SGA poderá propor ao Comitê de Gestão Estratégica medidas que julgar convenientes para a melhoria de projetos, ações e iniciativas do 
planejamento estratégico. 
Art. 79 . O Subcomitê de Projetos Finalísticos - SPF atua como instância consultiva no estabelecimento de prioridades e diretrizes para a gestão de 
projetos da área finalística, competindo-lhe:  
I -  analisar as propostas de projetos voltados ao aperfeiçoamento da atividade finalística, visando à coordenação, integração e potencialização das 
atividades; 
II -  propor ao Procurador-Geral da República a disponibilização anual de recursos orçamentários destinados à execução de projetos finalísticos; 
III -  emitir parecer sobre proposições referentes a alterações de escopo e submetê-lo à apreciação do Procurador-Geral da República; e  
IV -  propor ao Procurador-Geral da República os critérios para classificação de projetos finalísticos entre estratégicos ou estruturantes. 
Art. 80 . O Subcomitê de Projetos Finalísticos constitui-se por um membro indicado pelo Procurador-Geral da República, quatro membros ou servidores 
indicados pelo Comitê de Gestão Estratégica e dois membros indicados pelo Subcomitê de Gestão Administrativa. 
§ 1 º  O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu substituto, bem como nomeará os integrantes do SPF com os respectivos suplentes, 
na forma do caput deste artigo, para atuação por até dois anos.  
§ 2 º Poderão participar das atividades do SPF membros, servidores ou colaboradores convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a pedido 
de qualquer de seus integrantes, bem como representante indicado pela Secretaria-Geral, na qualidade de ouvinte sem direito a voto, que ficará à 
disposição para esclarecer questões referentes ao Planejamento Estratégico que se façam necessárias para embasar as decisões.  
§ 3 º O SPF reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, por convocação de seu Coordenador, de ofício ou mediante 
requerimento de qualquer de seus integrantes. 
§ 4 º A Secretaria-Geral será responsável pela preparação da pauta e da documentação a ser enviada aos integrantes do SPF, com antecedência mínima 
de cinco dias úteis. 
Art. 81 . O Subcomitê Consultivo de Projetos – SCP atua como instância consultiva no estabelecimento de prioridades e diretrizes para a gestão de 
projetos estratégicos, competindo-lhe:  
I -  analisar a viabilidade de recursos orçamentários, humanos, materiais e de prazos de contratação ou aquisição propostos e o alinhamento tecnológico 
das soluções propostas nos projetos estratégicos; 
II -   propor ao Secretário-Geral a disponibilização anual de recursos orçamentários destinados à execução de projetos estratégicos; 
III -  emitir parecer sobre proposições referentes a alterações de custo e submetê-lo à aprovação do Secretário-Geral; e  
IV -  propor ao Secretário-Geral os critérios para classificação de projetos administrativos em estratégicos ou estruturantes. 
Art. 82 . O Subcomitê Consultivo de Projetos constitui-se pelos Secretários de Planejamento e Orçamento, Jurídico e de Documentação, de 
Administração, de Tecnologia da Informação e Comunicação, de Comunicação Social, de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Educação e 
Desenvolvimento Profissional, de Segurança Institucional e de Engenharia e Arquitetura, bem como pelo Assessor-Chefe de Modernização e Gestão 
Estratégica.   
§ 1 º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e o respectivo substituto do SCP. 
§ 2 º Poderão participar das atividades do SCP membros, servidores ou colaboradores convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a pedido 
de qualquer de seus integrantes.   
§ 3 º O SCP reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, por convocação de seu Coordenador, de ofício ou mediante 
requerimento de qualquer de seus integrantes.   
§ 4 º A Secretaria-Geral será responsável pela preparação da pauta e da documentação a ser enviada aos integrantes do SCP, com antecedência mínima 
de cinco dias úteis. 
Art. 83 . O Subcomitê de Comunicação Social - SICOM atua como instância consultiva no estabelecimento de prioridades e diretrizes para a comunicação 
social, competindo-lhe:  
I -  assessorar tecnicamente o Comitê de Gestão Estratégica no desempenho de suas atribuições em relação a questões de comunicação social; 
II -  fomentar uma atuação integrada entre a Secretaria de Comunicação Social e as assessorias de comunicação social das Unidades Administrativas de 
Gestão do Ministério Público Federal, com o objetivo de estabelecer atuação de caráter nacional; 
III -  propor ao Comitê de Gestão Estratégica políticas nacionais, regionais e locais relacionadas à comunicação social; 
IV -  propor responsabilidades da Secretaria de Comunicação Social e das assessorias de comunicação social das unidades gestoras do Ministério Público 
Federal na execução de projetos nacionais e na implantação de políticas nacionais relacionadas à comunicação social; 
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V -  dar o subsídio técnico ao Comitê de Gestão Estratégica para a proposição de padrões de funcionamento, integração, qualidade e segurança para os 
serviços, os produtos e as ações de comunicação social; e  
VI -  propor ao Comitê de Gestão Estratégica planejamento nacional anual de comunicação social com objetivos e metas. 
Art. 84 . O Subcomitê de Comunicação Social constitui-se por um membro indicado pelo Procurador-Geral da República, quatro membros ou servidores 
indicados pelo Comitê de Gestão Estratégica, um membro indicado pelo Subcomitê de Gestão Administrativa, bem como pelo Secretário de Comunicação 
Social. 
§ 1 º Os integrantes do SICOM serão designados para atuação por até dois anos, com a ressalva do Secretário de Comunicação Social. 
§ 2 º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu substituto e nomeará os integrantes do SICOM, com os respectivos suplentes, 
indicados na forma do caput deste artigo. 
§ 3 º Poderão participar das atividades do SICOM membros, servidores ou colaboradores convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a 
pedido de qualquer de seus integrantes.   
§ 4 º O SICOM reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, por convocação de seu Coordenador, de ofício ou mediante 
requerimento de qualquer de seus integrantes. 
§ 5 º A Secretaria de Comunicação Social será responsável pela preparação da pauta e de documentação a ser enviada aos integrantes do SICOM, com 
antecedência mínima de cinco dias úteis. 
Art. 85 . O Subcomitê Gestor de Tabelas - SGT atua na uniformização de tabelas processuais, taxonomia e terminologia de classes, assuntos e 
movimentações judiciais e extrajudiciais, competindo-lhe: 
I -  emitir parecer sobre os requerimentos de alteração, inserção ou supressão de campos das tabelas processuais unificadas dirigidos ao comitê, para 
adequação e eventual aproveitamento na tabela respectiva; 
II -   propor a atualização das tabelas processuais unificadas, em conformidade com a taxonomia adotada pelo Ministério Público, no âmbito nacional; 
III -   acompanhar o processo de integração das tabelas de órgãos externos com o Ministério Público; 
IV -  promover a correlação entre os itens das tabelas de órgãos externos e aquelas internamente utilizadas; 
V -  propor o encaminhamento de sugestões de modificações das Tabelas Processuais Unificadas que integram a Resolução do Conselho Nacional do 
Ministério Público ao Subcomitê Gestor de Tabelas; 
VI -  zelar pela comunicação das novas versões e alterações promovidas nas tabelas processuais aos órgãos e às unidades do Ministério Público Federal; 
e 
VII -  dirimir as eventuais omissões relacionadas à administração e gestão das tabelas processuais unificadas. 
Art. 86 . O Subcomitê Gestor de Tabelas constitui-se por um membro indicado pelo Procurador-Geral da República, quatro membros ou servidores 
indicados pelo Comitê de Gestão Estratégica, um membro indicado pelo Subcomitê de Gestão Administrativa e pelo Secretário Jurídico e de 
Documentação.  
§ 1 º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu substituto e nomeará os integrantes do SGT com os respectivos suplentes, para 
atuação por até dois anos, com a ressalva do Secretário Jurídico e de Documentação.  
§ 2 º Poderão participar das atividades do SGT membros, servidores ou colaboradores convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a pedido 
de qualquer de seus integrantes, bem como representantes indicados pela Secretaria-Geral, na qualidade de ouvinte sem direito a voto, os quais ficarão à 
disposição para esclarecimento de questões referentes às tabelas processuais que se façam necessárias para embasar as decisões. 
§ 3 º O SGT reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, por convocação de seu Coordenador, de ofício ou mediante 
requerimento de qualquer integrante do Subcomitê. 
§ 4 º A Secretaria Jurídica e de Documentação será responsável pela preparação da pauta e da documentação a ser enviada aos integrantes do SGT, com 
antecedência mínima de cinco dias úteis.  
§ 5 º Os órgãos de execução e as unidades administrativas poderão formular requerimento ao SGT pertinente a alteração, inserção ou supressão de itens 
das tabelas processuais unificadas pelo Subcomitê. 
Art. 87 . O Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação - SETI atua como instância consultiva no estabelecimento de prioridades e diretrizes 
para a tecnologia da informação, competindo-lhe:  
I -  propor as políticas e diretrizes de tecnologia da informação alinhadas aos objetivos estratégicos institucionais; 
II -  propor o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação; 
III -  emitir parecer sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação proposto pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação ou por 
eventuais Grupos Técnicos; 
IV -  emitir parecer sobre as recomendações de prioridades dos investimentos em tecnologia da informação, propostas pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação ou por eventuais Grupos Técnicos; 
V -  emitir parecer sobre as prioridades sugeridas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação ou por eventuais Grupos Técnicos para a 
execução de projetos de tecnologia da informação; 
VI -   emitir parecer sobre as propostas de padrões de funcionamento, integração, qualidade e segurança para os serviços e produtos de tecnologia da 
informação emitidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação ou eventuais Grupos Técnicos; e   
VII -  emitir parecer sobre as propostas de diretrizes para a aquisição de bens e contratação de serviços de tecnologia da informação emitidas pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação ou por eventuais Grupos Técnicos. 
Art. 88 . O Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação constitui-se por um membro indicado pelo Procurador-Geral da República, quatro 
membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão Estratégica, um membro indicado pelo Subcomitê de Gestão Administrativa, bem como pelo 
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação.  
§ 1 º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu substituto e nomeará os integrantes do SETI com os respectivos suplentes, para 
atuação por até dois anos, com a ressalva do Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
§ 2 º Poderão participar das atividades do SETI membros, servidores ou colaboradores convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a pedido 
de qualquer de seus integrantes, bem como representantes indicados pela Secretaria-Geral, na qualidade de ouvinte sem direito a voto, os quais ficarão à 
disposição para a elucidação de questões de ordem orçamentária, financeira e de diretrizes definidas pelo Procurador-Geral da República, além de 
questões referentes ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação que se façam necessárias para embasar as decisões. 
§ 3 º  O SETI reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, por convocação de seu Coordenador, de ofício ou mediante 
requerimento de qualquer de seus integrantes. 
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§ 4 º A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação será responsável pela preparação da pauta e da documentação a ser enviada aos integrantes 
do SETI, com antecedência mínima de cinco dias úteis.  
Art. 89 . O Subcomitê Estratégico de Gestão de Pessoas atua no desenvolvimento da governança de pessoal, competindo-lhe:  
I -  propor políticas e diretrizes de gestão de pessoas, assim como parâmetros para avaliação da efetividade das políticas de gestão de pessoas; 
II -   acompanhar as deliberações sobre as políticas de gestão de pessoas e avaliar a efetividade de seus resultados; 
III -  atuar como instância consultiva de assuntos interdepartamentais em gestão de pessoas; 
IV -   estimular a implantação de melhores práticas em gestão de pessoas; e  
V -  promover a integração da gestão de pessoas com os outros processos de gestão do Ministério Público Federal. 
Art. 90 . O Subcomitê Estratégico de Gestão de Pessoas – SEGP constitui-se por um membro indicado pelo Procurador-Geral da República, quatro 
membros ou servidores indicados pelo Comitê de Gestão Estratégica, um membro indicado pelo Subcomitê de Gestão Administrativa, pelo Secretário 
de Gestão de Pessoas e pelo Secretário de Educação e Desenvolvimento Profissional. 
§ 1 º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu substituto e nomeará os integrantes do SEGP com os respectivos suplentes, para 
atuação por até dois anos, com a ressalva do Secretário de Gestão de Pessoas e do Secretário de Educação e Desenvolvimento Profissional. 
§ 2 º Poderão participar do SEGP membros, servidores ou colaboradores convidados e autorizados pelo Coordenador, de ofício ou a pedido de qualquer 
de seus integrantes, bem como representantes indicados pela SG, na qualidade de ouvinte sem direito a voto, que ficarão à disposição para elucidar 
questões referentes à gestão de pessoas que se façam necessárias para embasar as decisões.  
§ 3 º O SEGP reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, por convocação de seu Coordenador, de ofício ou mediante 
requerimento de qualquer de seus integrantes.  
§ 4 º A Secretaria de Gestão de Pessoas será responsável pela preparação da pauta e da documentação a serem enviadas aos integrantes do SEGP, com 
antecedência mínima de cinco dias úteis.  
 

Seção III 
Disposições comuns 

 
Art. 91 . As funções exercidas pelos integrantes do Comitê e dos Subcomitês não podem ser cumulativas, exceto a dos membros do Ministério Público 
Federal integrantes do Subcomitê de Gestão Administrativa.  
Art. 92 . Deverão ser criados Grupos Técnicos de suporte às atividades do Comitê de Gestão Estratégica e dos Subcomitês Temáticos, por meio de ato 
normativo específico do Secretário-Geral, com delimitação do produto ou serviço a ser aperfeiçoado e prazo de funcionamento determinado. 
Art. 93 . As deliberações dos Subcomitês Temáticos serão aprovadas por maioria simples dos votos válidos dos integrantes presentes na respectiva 
reunião.  
Art. 94 . Os expedientes em tramitação nos Subcomitês Temáticos deverão, quando aprovados, ser autuados em processos administrativos e, quando for 
o caso, encaminhados ao Comitê de Gestão Estratégica, para manifestação.  
 
Capítulo III 
Planejamento e Transparência  
Art. 95 . O Portal da Transparência do Ministério Público Federal, sítio eletrônico à disposição da Sociedade na Rede Mundial de Computadores – 
Internet, tem por finalidade veicular dados e informações detalhados sobre a atuação funcional dos membros, a gestão administrativa e a execução 
orçamentária e financeira das unidades do Ministério Público Federal. 
Art. 96 . Compete à Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica da Secretaria-Geral: 
I -  gerenciar o Portal da Transparência do Ministério Público Federal; 
II -  solicitar informações às unidades do Ministério Público Federal necessárias ao cumprimento das leis e das normas regulamentares afetas à 
transparência institucional, bem como orientá-las quanto à forma e ao conteúdo das informações a serem fornecidas; e 
III -  monitorar o cumprimento das normas de transparência institucional.  
Art. 97 . Compete às Secretarias das unidades do Ministério Público Federal fornecer, de ofício ou quando demandadas, as informações necessárias à 
garantia da transparência institucional.  
Parágrafo único. As Secretarias Nacionais, no âmbito de sua respectiva área temática, deverão examinar, consolidar e organizar as informações prestadas 
pelas Secretarias Regionais e Estaduais com vistas à inclusão no Portal da Transparência. 
Art. 98 . As informações constantes do Portal da Transparência deverão ser atualizadas até o décimo quinto dia do mês subsequente ao mês de referência 
e, diariamente, quando armazenadas em Sistemas de Banco de Dados institucionais ou em sistemas com possibilidade de interoperabilidade com o Portal. 
 

TÍTULO XIV 
DO COMITÊ GESTOR DE GÊNERO E RAÇA 

 
Art. 99 . O Comitê Gestor de Gênero e Raça atua na coordenação e articulação das ações do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça no âmbito do 
Ministério Público Federal, competindo-lhe: 
I -  elaborar o Plano de Ações do Programa Pró-Equidade; 
II -   supervisionar a execução das ações pelas unidades responsáveis; e 
III -  monitorar os processos e avaliar os resultados das ações planejadas. 
Art. 100 . O Comitê Gestor de Gênero e Raça constitui-se pelo Vice-Procurador-Geral da República e por representantes, titulares e suplentes, da 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, da Ouvidoria do Ministério Público Federal, da Secretaria-Geral, da Secretaria de Comunicação Social, 
da Secretaria de Administração, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional, da Secretaria de Serviços 
Integrados de Saúde, da Secretaria de Planejamento e Orçamento e da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica. 
§ 1 º O Procurador-Geral da República designará o Coordenador e seu substituto e nomeará os integrantes do Comitê Gestor de Gênero e Raça com os 
respectivos suplentes, para atuação por um período de dois anos, podendo ser renovado por igual período. 
§ 2 º Poderão participar das atividades do Comitê Gestor de Gênero e Raça membros, servidores ou colaboradores convidados e autorizados pelo 
Coordenador, de ofício ou a pedido de qualquer de seus integrantes.   
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§ 3 º O Comitê Gestor de Gênero e Raça reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, por convocação de seu 
Coordenador, de ofício ou mediante requerimento de qualquer de seus integrantes.  
§ 4 º O Gabinete do Vice-Procurador-Geral da República será responsável pela preparação da pauta e da documentação a ser enviada aos integrantes do 
Comitê Gestor de Gênero e Raça, com antecedência mínima de cinco dias úteis. 
 
 

TÍTULO XV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 101 . Compete ao Secretário-Geral editar o Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal.  
Art. 102 . Os órgãos e as unidades integrantes da estrutura do Ministério Público Federal deverão promover a adequação dos procedimentos em curso 
aos termos deste Regimento. 
Art. 103 . Os anexos referentes às estruturas administrativas desta portaria poderão ser alterados por ato do Secretário-Geral. 
Art. 104 . Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto neste Regimento serão dirimidos pelo Procurador-Geral da República. 
 

ANEXO I - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MPF 
 

DENOMINAÇÃO SIGLA 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MPF 

Procuradoria-Geral da República PGR 
Procuradorias Regionais da República PRR 
Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal PR 

Procuradorias da República nos Municípios PRM 
 

ANEXO II - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PGR 
 

DENOMINAÇÃO SIGLA 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PGR 

Gabinete do Procurador-Geral da República GABPGR 
Gabinete do Vice-Procurador-Geral da República GABVPGR 
Gabinete do Vice-Procurador-Geral Eleitoral GABVPGE 
Gabinete dos Subprocuradores-Gerais da República GABSUB 
Corregedoria do Ministério Público Federal CMPF 
Ouvidoria do Ministério Público Federal OMPF 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão PFDC 
Câmaras de Coordenação e Revisão CCR 
Conselho Superior do Ministério Público Federal CSMPF 
Secretaria-Geral SG 

 
ANEXO III - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PGR E DO VICE-PGR 

 
DENOMINAÇÃO 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
Chefia de Gabinete 

Assessoria de Cerimonial 
Assessoria Especial 
Assessoria Técnica e de Apoio Administrativo no STF e no CNJ 
Assessoria de Revisão 
Assessoria Especial em Matéria Internacional 
Centro de Comunicação Integrada 
Subsecretaria de Gestão Documental e Processual 

Divisão de Controle Judicial 
Divisão de Controle Extrajudicial 
Divisão de Controle Documental 

Secretaria de Concursos do Ministério Público Federal 
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Secretaria de Apoio Jurídico 
Assessoria Jurídica Criminal 
Assessoria Jurídica Constitucional 
Assessoria Jurídica em Tutela Coletiva 
Assessoria Jurídica em Matéria Administrativa 
Assessoria Jurídica Cível 

Secretaria de Apoio à Função Eleitoral 
Chefia de Gabinete 

Assessoria Jurídica Eleitoral 
Assessoria Administrativa 

Coordenadoria de Protocolo e Expediente 
Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral 

Secretaria de Relações Institucionais 
Assessoria de Articulação Parlamentar 
Assessoria Especial 
Assessoria Técnica 

Secretaria de Cooperação Internacional 
Secretaria Executiva 

Assessoria Administrativa 
Assessoria de Relações Internacionais 
Assessoria Jurídica Criminal 
Assessoria Jurídica Cível 

Secretaria de Pesquisa e Análise 
Núcleo de Projetos e Suporte 
Assessoria de Apoio à Investigação 

Núcleo de Casos Especiais 
Assessoria de Gestão do Conhecimento  
Assessoria Técnica 

Núcleo de Desenvolvimento 
Núcleo de Infraestrutura e Atendimento ao Usuário 

Assessoria Administrativa 
Assessoria de Pesquisa 

Secretaria de Comunicação Social 
Gabinete 
Assessoria Técnica 
Assessoria de Atendimento e Planejamento 
Subsecretaria de Jornalismo 

Assessoria de Comunicação Setorial 
Assessoria de Comunicação Interna 
Assessoria de Mídias 
Assessoria de Imprensa 

Subsecretaria de Publicidade e Relações Públicas 
Seção de Relações Públicas 
Assessoria de Publicidade 
Assessoria de Comunicação Digital 
Assessoria de Design e Produção Editorial 

Gabinete do Membro junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
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GABINETE DO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

Chefia de Gabinete 
Assessoria Jurídica 

 
ANEXO IV - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, CÂMARAS DE 

COORDENAÇÃO E REVISÃO E CONSELHO SUPERIOR DO MPF 
 

DENOMINAÇÃO 
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

Secretaria Executiva 
Assessoria de Administração 
Assessoria Multidisciplinar 
Assessoria de Comunicação e Informação 

Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na PRR 1ª Região 
Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na PRR 2ª Região 
Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na PRR 3ª Região 
Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na PRR 4ª Região 
Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na PRR 5ª Região 

 
1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

Secretaria Executiva 
Assessoria de Revisão 
Assessoria de Coordenação 
Assessoria Administrativa 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
Secretaria Executiva 

Assessoria de Revisão 
Assessoria de Coordenação 
Assessoria Administrativa 

3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
Secretaria Executiva 

Assessoria de Revisão 
Assessoria de Coordenação 
Assessoria Administrativa 
Assessoria Pericial 

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
Secretaria Executiva 

Assessoria de Revisão 
Assessoria de Coordenação 
Assessoria Administrativa 
Assessoria Pericial 

5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
Secretaria Executiva 

Assessoria de Revisão 
Assessoria de Coordenação 
Assessoria Administrativa 
Assessoria Pericial 

6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
Secretaria Executiva 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 18 
 

Assessoria Jurídica 
Assessoria de Planejamento 
Assessoria Administrativa 
Assessoria Pericial 

7ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
Secretaria Executiva 

Assessoria de Revisão 
Assessoria de Coordenação 
Assessoria Administrativa 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Secretaria Executiva 

 
ANEXO V - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA-GERAL DO MPF 

 
DENOMINAÇÃO 

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Chefia de Gabinete 

Assessoria Técnica  
Central de Atendimento a Membros 

Assessoria de Integração 
Assessoria de Apoio 
Comissão Permanente Disciplinar  
Central de Viagens e Eventos 

Divisão de Viagens e Passaportes 
Divisão de Eventos Institucionais 
Seção de Programação e Acompanhamento da Despesa 

Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica 
Assessoria de Coordenação Estratégica 

Assessoria de Planejamento Estratégico 
Assessoria de Melhoria de Processos 

Assessoria de Desenvolvimento Institucional 
Assessoria de Projetos Institucionais 
Assessoria de Transparência e Informações Estratégicas 

Assessoria de Governança Institucional 
Assessoria Técnica 

Consultoria Jurídica 
Assessoria de Contencioso Externo e Legislação 
Assessoria de Licitações e Contratos 
Assessoria de Processos Administrativos e Normatização  

Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal 
Diretoria Executiva 

Núcleo de Normas e Assistência Jurídica 
Diretoria Atuarial e de Controladoria 

Núcleo de Suporte ao Sistema de Gestão 
Núcleo de Contabilidade 

Diretoria de Assistência e Benefícios Sociais 
Núcleo de Autorização e Controle 
Núcleo de Gestão do Cadastro de Beneficiários 
Setor de Assistência Social 
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Diretoria de Credenciamento 
Núcleo de Negociação 
Núcleo de Gestão do Cadastro de Credenciados 

Diretoria Administrativa e Financeira 
Núcleo de Faturamento 
Núcleo Financeiro 
Setor de Análise Técnica 

Secretaria de Administração 
Gabinete 
Assessoria Técnica 
Assessoria de Atendimento e Suporte à Atividade Finalística 
Coordenadoria de Contratações Nacionais Estratégicas 
Divisão de Sustentabilidade 
Divisão de Transporte 
Divisão de Análise de Infrações e Sanções Administrativas 
Coordenadoria de Licitações e Disputas Eletrônicas 
Subsecretaria de Contratações e Gestão Contratual 

Divisão de Suporte às Contratações 
Divisão de Suporte às Contratações Diretas e Registro de Preços 
Divisão de Contratos 
Divisão de Gestão Documental de Contratos 
Divisão de Serviços Gerais 

Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira 
Divisão de Programação e Execução Orçamentária 
Divisão de Execução Financeira 
Núcleo de Conformidade dos Registros de Gestão 

Coordenadoria de Logística 
Divisão de Almoxarifado 
Divisão de Patrimônio 

Secretaria de Engenharia e Arquitetura 
Gabinete 
Subsecretaria de Projetos e Obras  

Divisão de Arquitetura 
Divisão de Engenharia Civil 
Divisão de Engenharia Elétrica 
Divisão de Engenharia Mecânica 

Coordenadoria de Manutenção e Serviços de Engenharia 
Divisão de Manutenção de Instalações Mecânicas e Automação 
Divisão de Manutenção de Instalações Elétricas e Civil 

Secretaria de Gestão de Pessoas 
Gabinete 

Divisão de Execução da Folha de Pagamento 
Assessoria Técnica e de Conformidade 

Divisão de Documentação de Pessoal 
Divisão de Suporte Tecnológico 

Subsecretaria de Legislação de Pessoal 
Divisão de Legislação e Jurisprudência  
Divisão de Direitos de Membros 
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Divisão de Provimento, Registros e Informações de Membros 
Divisão de Direitos dos Servidores 
Divisão de Aposentadorias e Pensões 

Subsecretaria de Pessoal 
Divisão de Cadastro 
Divisão de Provimento e Desenho Organizacional 
Divisão de Férias e Frequência 
Divisão de Movimentação 
Divisão de Lotação, Recrutamento Interno e Acompanhamento Funcional 

Subsecretaria de Remuneração de Pessoal 
Divisão de Pagamento de Ativos 
Divisão de Pagamento de Aposentados e Pensionistas 
Divisão de Apoio e Cálculos de Passivos 

Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional 
Gabinete 
Assessoria Técnica 
Coordenadoria de Educação 

Divisão de Educação a Distância 
Divisão de Desenvolvimento Gerencial 

Divisão de Gestão de Desempenho 
Divisão de Bem-Estar 
Coordenadoria de Concursos 

Secretaria de Planejamento e Orçamento 
Gabinete 
Assessoria Técnica 
Subsecretaria de Planos Orçamentários 

Divisão de Normatização e Implementação de Planos Orçamentários 
Divisão de Estudos e Projeções 
Divisão de Gerenciamento de Informações Orçamentárias 
Divisão de Atualização das Bases Orçamentárias das Unidades Administrativas de Gestão 

Subsecretaria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira 
Divisão de Planejamento Orçamentário e Programação Financeira 
Divisão de Acompanhamento da Programação Orçamentária e Financeira 
Divisão de Avaliação da Programação Orçamentária e Financeira 
Divisão de Descentralização Orçamentária e Financeira 
Divisão de Custos 

Secretaria de Segurança Institucional 
Gabinete 
Assessoria Técnica 
Coordenadoria de Operações 

Divisão de Operações 
Divisão de Transporte de Autoridades 

Coordenadoria de Segurança Orgânica 
Divisão de Instalações 
Supervisão de Fiscalização 
Supervisão de Controle de Acesso 

Divisão de Missões Especializadas 
Divisão de Planejamento de Segurança Institucional 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Divisão de Gestão do Conhecimento em Segurança Institucional 
Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 

Seção de Análises Clínicas 
Setor de Apoio Técnico de Laboratório 
Seção de Enfermagem 
Seção de Serviços de Secretaria 

Setor de Estatística 
Setor de Recepção e Agendamento 

Divisão de Saúde Psicossocial 
Seção de Saúde Mental 
Setor de Serviço Social 

Divisão de Assistência e Perícia Médica 
Seção de Educação Continuada 
Setor de Apoio à Educação Continuada 
Seção de Métodos Diagnósticos Não Invasivos 
Setor Técnico de Métodos Diagnósticos 
Seção de Assistência Médica 
Setor de Clínicas Médicas 
Setor de Ginecologia e Mastologia 
Setor de Orientação em Saúde 
Setor de Oftalmologia 
Setor de Pediatria 
Setor de Cardiologia 
Seção de Medicina do Trabalho e Perícias 
Setor de Assistência Materno-Infantil 
Setor Administrativo da Junta Médica Oficial 
Junta Médica Oficial 

Divisão de Assistência e de Perícia Odontológica 
Seção de Assistência Odontológica 
Setor de Dentística 
Setor de Odontopediatria 
Setor de Odontologia Preventiva 
Setor de Perícia Odontológica 
Setor de Apoio Técnico à Odontologia 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Gabinete 
Assessoria Técnica 
Subsecretaria de Sistemas Negociais 

Divisão de Contratação de Sistemas 
Divisão de Sistemas da Administração Superior 
Divisão de Sistemas Administrativos 

Subsecretaria de Sistemas Corporativos 
Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Processos Judiciais 
Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Procedimentos Extrajudiciais 
Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Procedimentos Administrativos 
Divisão de Integração 

Subsecretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação 
Divisão de Produção e Operação 
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Divisão de Infraestrutura de Sistemas 
Divisão de Segurança da Informação 
Divisão de Infraestrutura de Serviços 

Coordenadoria de Atendimento e Relacionamento 
Divisão de Atendimento Preferencial 
Divisão de Gestão Patrimonial de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Divisão de Suporte Técnico 
Divisão de Telecomunicações 

Coordenadoria de Dados e Informações Gerenciais 
Divisão de Banco de Dados 
Divisão de Administração de Dados 
Divisão de Sistemas de Informações Gerenciais 

Centro de Excelência Nacional 
Coordenadoria Descentralizada 1 

Seção de Sustentação de Soluções 1 
Seção de Sustentação de Soluções 2 
Seção de Sustentação de Soluções 3 

Coordenadoria Descentralizada 2 
Centro de Serviços Compartilhados 

Secretaria Jurídica e de Documentação 
Gabinete 
Assessoria Técnica 
Subsecretaria de Organização e Métodos 

Divisão de Gestão da Qualidade 
Divisão de Informação Estatística e Espacial 
Divisão de Suporte ao Usuário do Sistema Único  

Subsecretaria Jurídica 
Divisão de Auxílio em Plenário 
Central de Atendimento ao Cidadão 
Divisão de Processamento Judicial 
Divisão de Processamento Extrajudicial 
Divisão de Acompanhamento Processual 

Coordenadoria de Gestão Documental 
Divisão de Arquivo 
Divisão de Editoração e Publicação 
Divisão de Expediente 
Divisão de Processamento Administrativo 

Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa 
Divisão de Processamento Técnico 
Divisão de Gestão de Acervo 
Divisão de Biblioteca Digital 
Central de Atendimento ao Usuário 

 
ANEXO VI - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS PROCURADORIAS REGIONAIS DA REPÚBLICA 

 
DENOMINAÇÃO 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA NA 1ª REGIÃO 
Gabinete de Procurador Regional da República 
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Gabinete do Procurador Regional Eleitoral 
Assessoria 

Gabinete de Procurador-Chefe Regional 
Chefia de Gabinete 

Assessoria Jurídica 
Assessoria Especial 
Assessoria de Comunicação 
Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 

Secretaria Regional 
Divisão de Segurança Orgânica e Transporte 

Núcleo de Transporte 
Setor do Programa de Saúde e Assistência Social 
Setor de Programação e Acompanhamento Orçamentário 
Seção de Conformidade dos Registros de Gestão 
Coordenadoria Jurídica e de Documentação 

Divisão de Biblioteca e Pesquisa 
Divisão de Registro, Distribuição e Informações Processuais 

Seção de Registro e Distribuição 
Seção de Informações Processuais 
Núcleo de Apoio e Acompanhamento Processual 

Setor de Apoio de Plenário  
Núcleo de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos 
Núcleo Criminal 
Núcleo de Estatística 
Núcleo Pericial 
Divisão de Exame e Classificação 
Setor de Gestão Documental 
Setor de Atendimento ao Cidadão 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Núcleo de Atendimento ao Usuário 
Núcleo de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas 
Núcleo de Rede e Infraestrutura 

Coordenadoria de Administração 
Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas  
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira 

Setor de Execução Orçamentária e Financeira 
Divisão de Logística e Serviços Gerais 

Seção de Manutenção e Serviços Gerais 
Seção de Logística 

Divisão de Contratações e Gestão Contratual 
Seção de Contratos 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
Núcleo de Registro e Acompanhamento Funcional 
Núcleo de Assistência à Saúde e Bem-Estar 
Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Funcional 
Seção de Estágio 
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DENOMINAÇÃO 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA NA 2ª REGIÃO 

Gabinete de Procurador Regional da República 
Gabinete do Procurador Regional Eleitoral 

Assessoria 
Gabinete de Procurador-Chefe Regional 

Chefia de Gabinete 
Assessoria Jurídica 
Assessoria Especial 
Assessoria de Comunicação 
Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 

Secretaria Regional 
Divisão de Segurança Orgânica e Transporte 

Núcleo de Transporte 
Divisão do Programa de Saúde e Assistência Social 

Setor de Atendimento do Plan-Assiste 
Setor de Programação e Acompanhamento Orçamentário 
Seção de Conformidade dos Registros de Gestão 
Coordenadoria Jurídica e de Documentação 

Divisão de Biblioteca e Pesquisa 
Divisão de Exame, Registro, Classificação, Distribuição e Informações Processuais 

Setor Técnico-Processual  
Divisão de Apoio e Acompanhamento Processual 

Seção de Acompanhamento de Matéria Criminal 
Seção de Acompanhamento de Matéria de Tutela Coletiva e Cível 
Seção de Representação da PRR 2ª Região no TRF 2ª Região 
Seção de Ações Originárias 

Núcleo de Estatística 
Setor de Suporte à Coordenadoria  
Setor de Gestão Documental 
Setor de Atendimento ao Cidadão 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Núcleo de Atendimento ao Usuário 
Núcleo de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas 
Núcleo de Rede e Infraestrutura 

Coordenadoria de Administração 
Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas 
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira 

Setor de Execução Orçamentária e Financeira 
Divisão de Logística e Serviços Gerais 

Seção de Manutenção e Serviços Gerais 
Seção de Logística 

Divisão de Contratações e Gestão Contratual 
Seção de Contratos 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
Núcleo de Registro e Acompanhamento Funcional 
Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Funcional 
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Núcleo de Assistência à Saúde e Bem-Estar 
Seção de Estágio 

 
DENOMINAÇÃO 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA NA 3ª REGIÃO 
Gabinete de Procurador Regional da República 
Gabinete do Procurador Regional Eleitoral 

Assessoria 
Gabinete de Procurador-Chefe Regional 

Chefia de Gabinete 
Assessoria Jurídica 
Assessoria Especial 
Assessoria de Comunicação 
Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 

Secretaria Regional 
Divisão de Segurança Orgânica e Transporte 

Núcleo de Transporte 
Setor do Programa de Saúde e Assistência Social 
Setor de Programação e Acompanhamento Orçamentário 
Seção de Conformidade dos Registros de Gestão 
Coordenadoria Jurídica e de Documentação 

Divisão de Biblioteca e Pesquisa 
Seção de Apoio às Sessões do TRF 
Divisão de Registro, Distribuição e Informações Processuais 
Divisão de Exame e Classificação 
Divisão de Apoio às Áreas Cível e Criminal 

Seção de Ações Originárias e Criminais 
Seção Cível e de Tutela Coletiva 

Núcleo de Estatística  
Setor de Gestão Documental 
Setor de Atendimento ao Cidadão 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Núcleo de Atendimento ao Usuário 
Núcleo de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas 
Núcleo de Rede e Infraestrutura 

Coordenadoria de Administração 
Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas 
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira 

Setor de Execução Orçamentária e Financeira 
Divisão de Logística e Serviços Gerais 

Seção de Manutenção e Serviços Gerais 
Seção de Logística 

Divisão de Contratações e Gestão Contratual 
Seção de Contratos 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
Núcleo de Registro e Acompanhamento Funcional 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 26 
 

Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Funcional 
Núcleo de Assistência à Saúde e Bem-Estar 
Seção de Estágio 

 
DENOMINAÇÃO 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA NA 4ª REGIÃO 
Gabinete de Procurador Regional da República 
Gabinete do Procurador Regional Eleitoral 

Assessoria 
Gabinete de Procurador-Chefe Regional 

Chefia de Gabinete 
Assessoria Jurídica 
Assessoria Especial 
Assessoria de Comunicação 
Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 

Secretaria Regional 
Divisão de Segurança Orgânica e Transporte 

Núcleo de Transporte 
Setor do Programa de Saúde e Assistência Social 
Setor de Programação e Acompanhamento Orçamentário 
Seção de Conformidade dos Registros de Gestão 
Coordenadoria Jurídica e de Documentação 

Divisão de Biblioteca e Pesquisa 
Divisão de Registro, Distribuição e Informações Processuais 

Setor de Pautas 
Divisão de Ofícios Criminais 

Seção de Acompanhamento Criminal 
Seção de Ações Originárias 

Divisão de Ofícios Cíveis 
Seção de Acompanhamento Cível 
Seção de Tutela Coletiva 

Núcleo de Estatística 
Setor de Gestão Documental 
Setor de Atendimento ao Cidadão 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Núcleo de Atendimento ao Usuário 
Núcleo de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas 
Núcleo de Rede e Infraestrutura 

Coordenadoria de Administração 
Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas 
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira 

Setor de Execução Orçamentária e Financeira 
Divisão de Logística e Serviços Gerais 

Seção de Manutenção e Serviços Gerais 
Seção de Logística 

Divisão de Contratações e Gestão Contratual 
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Seção de Contratos 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

Núcleo de Registro e Acompanhamento Funcional 
Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Funcional 
Núcleo de Assistência à Saúde e Bem-Estar 
Seção de Estágio 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA NA 5ª REGIÃO 

Gabinete de Procurador Regional da República 
Gabinete do Procurador Regional Eleitoral 

Assessoria 
Gabinete de Procurador-Chefe Regional 

Chefia de Gabinete 
Assessoria Jurídica 
Assessoria Especial 
Assessoria de Comunicação 
Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 

Secretaria Regional 
Divisão de Segurança Orgânica e Transporte 

Núcleo de Transporte 
Setor do Programa de Saúde e Assistência Social 
Setor de Programação e Acompanhamento Orçamentário 
Seção de Conformidade dos Registros de Gestão 
Coordenadoria Jurídica e de Documentação 

Divisão de Biblioteca e Pesquisa 
Divisão de Registro, Distribuição e Informações Processuais e Extrajudiciais 
Divisão de Exame e Classificação 
Divisão de Apoio e Acompanhamento das Sessões  

Apoio a Plenário 
Setor de Acompanhamento de Ações Penais Originária  
Setor de Acompanhamento Penal e Cível 
Setor de Gestão Documental 
Setor de Atendimento ao Cidadão 
Núcleo de Estatística 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Núcleo de Atendimento ao Usuário 
Núcleo de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas 
Núcleo de Rede e Infraestrutura 

Coordenadoria de Administração 
Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas 
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira 

Setor de Execução Orçamentária e Financeira 
Divisão de Logística e Serviços Gerais 

Seção de Manutenção e Serviços Gerais 
Seção de Logística 

Divisão de Contratações e Gestão Contratual 
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Seção de Contratos 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

Núcleo de Registro e Acompanhamento Funcional 
Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento Funcional 
Núcleo de Assistência à Saúde e Bem-Estar 
Seção de Estágio 

 
ANEXO VII - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS PROCURADORIAS DA REPÚBLICA 

 
1º Grupo - Procuradorias da República nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo 

DENOMINAÇÃO 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

Gabinete de Procurador da República 
Gabinete do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

Assessoria 
Gabinete de Procurador-Chefe 

Chefia de Gabinete 
Assessoria Jurídica 
Assessoria Especial 
Assessoria de Comunicação Social 
Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 
Assessoria Pericial 

Secretaria Estadual 
Divisão de Segurança Orgânica e Transporte 

Seção de Transporte 
Divisão (PR/SP) ou Setor (PR/RJ) do Plan-Assiste 
Setor de Conformidade dos Registros de Gestão 
Coordenadoria Jurídica e de Documentação 

Seção de Atendimento ao Cidadão 
Seção de Estatística 
Divisão de Biblioteca e Pesquisa 
Seção de Expediente e Processamento Administrativo 
Seção de Arquivo Geral 
Divisão Cível Judicial 
Divisão Cível Extrajudicial 
Divisão Criminal Judicial  
Divisão Criminal Extrajudicial 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Núcleo de Atendimento, Relacionamento e Telecomunicações 
Núcleo de Sustentação de Soluções 
Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação 

Coordenadoria de Administração 
Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas 
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira 
Divisão de Logística e Serviços Gerais 

Setor de Manutenção e Serviços Gerais 
Seção de Logística 

Divisão de Contratações e Gestão Contratual 
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Divisão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

Seção de Registro e Acompanhamento Funcional 
Seção de Capacitação e Desenvolvimento Funcional 
Seção de Assistência à Saúde e Bem-Estar 
Seção de Estágio 

 
2º Grupo - Procuradorias da República nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal 

DENOMINAÇÃO 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

Gabinete de Procurador da República 
Gabinete do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão  
Gabinete do Procurador Regional Eleitoral (exceto PR/PE, PR/RS e PR/DF) 

Assessoria 
Gabinete de Procurador-Chefe 

Chefia de Gabinete 
Assessoria Jurídica 
Assessoria Especial 
Assessoria de Comunicação Social 
Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 

Secretaria Estadual 
Divisão de Segurança Orgânica e Transporte 

Seção de Transporte 
Divisão ou Setor (PR/DF) do Plan-Assiste 
Coordenadoria Jurídica e de Documentação 

Seção de Atendimento ao Cidadão 
Seção de Biblioteca e Pesquisa 
Setor de Gestão Documental 
Divisão Cível  

Núcleo Cível Judicial 
Núcleo Cível Extrajudicial 

Divisão Criminal 
Núcleo Criminal Judicial 
Núcleo Criminal Extrajudicial 

Núcleo Eleitoral (somente na BA, MG, PR e SC) 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Seção de Atendimento, Relacionamento e Telecomunicações 
Núcleo de Sustentação de Soluções 
Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação 

Coordenadoria de Administração 
Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas 
Divisão de Execução Orçamentária e Financeira 
Núcleo de Manutenção e Serviços Gerais 
Seção de Logística 
Divisão de Contratações e Gestão Contratual 
Divisão de Engenharia e Arquitetura 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Seção de Registro e Acompanhamento Funcional 
Seção de Estágio 

 
3º Grupo - Procuradorias da República nos Estados do Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará 

DENOMINAÇÃO 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

Gabinete de Procurador da República 
Gabinete do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
Gabinete do Procurador Regional Eleitoral 

Assessoria 
Gabinete de Procurador-Chefe 

Chefia de Gabinete 
Assessoria Jurídica 
Assessoria Especial 
Assessoria de Comunicação Social 
Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 

Secretaria Estadual 
Seção de Segurança Orgânica e Transporte 
Seção do Programa de Saúde e Assistência Social 
Coordenadoria Jurídica e de Documentação 

Seção de Atendimento ao Cidadão 
Seção de Biblioteca e Pesquisa 
Setor de Gestão Documental 
Núcleo Cível 
Núcleo Criminal 
Núcleo de Tutela Coletiva 
Seção Eleitoral 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Seção de Atendimento, Relacionamento e Telecomunicações 
Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Sustentação de Soluções 

Coordenadoria de Administração 
Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas 
Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira 
Seção de Manutenção e Serviços Gerais 
Setor de Logística 
Seção de Contratações e Gestão Contratual 

Divisão de Gestão de Pessoas 
Setor de Registro e Acompanhamento Funcional 
Setor de Estágio 

 
4º Grupo - Procuradorias da República nos Estados de Acre, Alagoas, Amapá, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e 
Tocantins 
 

DENOMINAÇÃO 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

Gabinete de Procurador da República 
Gabinete do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
Gabinete do Procurador Regional Eleitoral 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Assessoria 
Gabinete de Procurador-Chefe 

Chefia de Gabinete 
Assessoria Jurídica 
Assessoria Especial 
Assessoria de Comunicação Social 
Seção de Pesquisa e Análise Descentralizada 
Seção de Planejamento e Gestão Estratégica 

Secretaria Estadual 
Seção de Segurança Orgânica e Transporte 
Seção do Programa de Saúde e Assistência Social 
Coordenadoria Jurídica e de Documentação 

Setor de Atendimento ao Cidadão 
Seção de Biblioteca e Pesquisa  
Setor de Gestão Documental 
Núcleo Cível  
Setor Extrajudicial 
Núcleo Criminal 
Setor Eleitoral 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Seção de Atendimento, Relacionamento e Telecomunicações 
Seção de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Sustentação de Soluções 

Coordenadoria de Administração 
Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas 
Seção de Execução Orçamentária e Financeira 
Setor de Manutenção e Serviços Gerais 
Setor de Logística 
Seção de Contratações e Gestão Contratual 

Núcleo de Gestão de Pessoas 
Setor de Registro e Acompanhamento Funcional 
Setor de Estágio 

 
ANEXO VIII - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAS PROCURADORIAS DA REPÚBLICA NOS MUNICÍPIOS 

 
1º Grupo - com atuação junto a cinco ou mais varas 

DENOMINAÇÃO 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 

Gabinete de Procurador da República 
Coordenadoria de Procuradoria da República no Município 

Subcoordenadoria Jurídica 
Setor de Autuação e Distribuição 
Setor de Acompanhamento Processual 

Subcoordenadoria Administrativa 
Setor de Pessoal 
Setor de Apoio Administrativo 

 
2º Grupo - com atuação junto a três ou quatro varas 

DENOMINAÇÃO 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 32 
 

Gabinete de Procurador da República 
Coordenadoria de Procuradoria da República no Município 

Subcoordenadoria Jurídica 
Subcoordenadoria Administrativa 

 
3º Grupo - com atuação junto a uma ou duas varas 

DENOMINAÇÃO 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 

Gabinete de Procurador da República 
Coordenadoria de Procuradoria da República no Município 

Setor Jurídico 
Setor Administrativo 

 
ANEXO IX - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CORREGEDORIA DO MPF 

 
DENOMINAÇÃO 

CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Secretaria Executiva 

Assessoria de Comissões 
Assessoria de Planejamento e Informação 
Assessoria de Estágio Probatório 
Assessoria Administrativa 
Assessoria Jurídica 

Unidade Descentralizada na PRR 1ª Região 
Assessoria 

Unidade Descentralizada na PRR 2ª Região 

Assessoria 

Unidade Descentralizada na PRR 2ª Região 

Assessoria 

Unidade Descentralizada na PRR 3ª Região 

Assessoria 

Unidade Descentralizada na PRR 4ª Região 

Assessoria 

Unidade Descentralizada na PRR 5ª Região 

Assessoria 

 
ANEXO X - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA DO MPF 

 
DENOMINAÇÃO 

OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Secretaria Executiva 

Assessoria Jurídica 
Assessoria Administrativa 
Coordenadoria de Atendimento 
Coordenadoria de Análise e Processamento 
Coordenadoria de Pesquisas e Projetos 

 
ANEXO XI - RELAÇÃO DAS UNIDADES DO MPF 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 33 
 

 
UF Unidade Tipo 

AC Rio Branco PR 
AC Cruzeiro do Sul PRM 
AL Maceió/União dos Palmares PR e PRM - Satélite 
AL Arapiraca/Santana do Ipanema PRM e PRM - Satélite 
AM Manaus PR 
AM Tabatinga PRM 
AM Tefé PRM 
AP Macapá PR 
AP Laranjal do Jari PRM 
AP Oiapoque PRM 
BA Salvador PR 
BA Alagoinhas PRM 
BA Barreiras PRM 
BA Bom Jesus da Lapa PRM 
BA Campo Formoso PRM 
BA Eunápolis PRM 
BA Feira de Santana PRM 
BA Guanambi PRM 
BA Ilhéus/Itabuna PRM e PRM - Satélite 
BA Irecê PRM 
BA Jequié PRM 
BA Paulo Afonso PRM 
BA Vitória da Conquista PRM 
BA Teixeira de Freitas PRM 
CE Fortaleza PR 
CE Crateús/Tauá PRM e PRM - Satélite 
CE Itapipoca PRM 
CE Juazeiro do Norte/Iguatu PRM e PRM - Satélite 
CE Limoeiro do Norte/Quixadá PRM e PRM - Satélite 
CE Sobral PRM  
CE Maracanaú PRM 
DF Brasília PRR 
DF Brasília PR 
ES Vitória/Serra PR e PRM - Satélite 
ES Cachoeiro de Itapemirim PRM 
ES Colatina PRM 
ES Linhares PRM 
ES São Mateus PRM 
GO Goiânia/Aparecida de Goiânia PR e PRM - Satélite 
GO Anápolis/Uruaçu PRM e PRM - Satélite 
GO Luziânia/Formosa PRM e PRM - Satélite 
GO Rio Verde/Jataí PRM e PRM - Satélite 
MA São Luís PR 
MA Bacabal PRM 
MA Caxias PRM 
MA Imperatriz PRM 
MA Balsas PRM 
MG Belo Horizonte PR 
MG Divinópolis PRM 
MG Governador Valadares PRM 
MG Ipatinga PRM 
MG Ituiutaba PRM 
MG Janaúba PRM 
MG Juiz de Fora PRM 
MG Montes Claros PRM 
MG Manhuaçu/Muriaé PRM e PRM - Satélite 
MG Paracatu/Unaí PRM e PRM - Satélite 
MG Patos de Minas PRM 
MG Passos/São Sebastião do Paraíso PRM 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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MG Poços de Caldas PRM 
MG Pouso Alegre PRM 
MG São João Del Rei/Lavras PRM e PRM - Satélite 
MG Sete Lagoas PRM 
MG Teófilo Otoni PRM 
MG Uberaba PRM 
MG Uberlândia PRM 
MG Varginha PRM 
MG Viçosa/Ponte Nova PRM e PRM - Satélite 
MS Campo Grande PR 
MS Corumbá PRM 
MS Coxim PRM 
MS Dourados PRM 
MS Naviraí PRM 
MS Ponta Porã/Bela Vista PRM e  
MS Três Lagoas PRM e PRM - Satélite 
MT Cuiabá/Diamantino PR e PRM - Satélite 
MT Barra do Garças PRM 
MT Cáceres PRM 
MT Juína PRM 
MT Rondonópolis PRM 
MT Sinop PRM 
PA Belém/Castanhal PR e PRM - Satélite 
PA Altamira PRM 
PA Itaituba PRM 
PA Marabá PRM 
PA Paragominas PRM 
PA Redenção PRM 
PA Santarém PRM 
PA Tucuruí PRM 
PB João Pessoa PR 
PB Campina Grande PRM 
PB Monteiro PRM 
PB Patos PRM 
PB Sousa PRM 
PB Guarabira PRM 
PE Recife PRR 
PE Recife PR 
PE Goiana PRM 
PE Cabo de Santo Agostinho PRM 
PE Caruaru PRM 
PE Garanhuns/Arcoverde PRM e PRM - Satélite 
PE Palmares PRM 
PE Petrolina/Juazeiro PRM e PRM - Satélite 
PE Salgueiro/Ouricuri PRM e PRM - Satélite 
PE Serra Talhada PRM 
PI Teresina PR 
PI Floriano PRM 
PI Parnaíba PRM 
PI Picos PRM 
PI Corrente PRM 
PI São Raimundo Nonato PRM 
PR Curitiba PR 
PR Apucarana PRM 
PR Campo Mourão PRM 
PR Cascavel/Toledo PRM e PRM - Satélite 
PR Foz do Iguaçu PRM 
PR Francisco Beltrão PRM 
PR Guaíra PRM 
PR Guarapuava PRM 
PR Jacarezinho PRM 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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PR Londrina PRM 
PR Maringá PRM 
PR Paranaguá PRM 
PR Paranavaí PRM 
PR Pato Branco PRM 
PR Ponta Grossa PRM 
PR Umuarama PRM 
PR União da Vitória PRM 
RJ Rio de Janeiro PRR 
RJ Rio de Janeiro PR 
RJ Angra dos Reis PRM 
RJ Campos dos Goytacazes PRM 
RJ Itaperuna PRM 
RJ Macaé PRM 
RJ Niterói PRM 
RJ Nova Friburgo PRM 
RJ Petrópolis/Três Rios PRM e PRM - Satélite 
RJ Resende PRM 
RJ São Gonçalo/Itaboraí/Magé PRM, PRM – Satélite e PRM - Satélite 
RJ São João de Meriti/Nova Iguaçu/Duque de Caxias PRM, PRM – Satélite e PRM - Satélite 
RJ São Pedro D´Aldeia PRM 
RJ Teresópolis PRM 
RJ Volta Redonda/Barra do Piraí PRM e PRM - Satélite 
RN Natal PR 
RN Assu PRM 
RN Caicó PRM 
RN Mossoró PRM 
RN Pau dos Ferros PRM 
RN Ceará-Mirim PRM 
RO Porto Velho  PR 
RO Guajará-Mirim PRM 
RO Ji-Paraná PRM 
RO Vilhena PRM 
RR Boa vista  PR 
RS Porto Alegre PRR 
RS Porto Alegre PR 
RS Bagé PRM 
RS Bento Gonçalves PRM 
RS Cachoeira do Sul PRM 
RS Canoas PRM 
RS Capão da Canoa PRM 
RS Caxias do Sul PRM 
RS Cruz Alta PRM 
RS Erechim PRM 
RS Lajeado PRM 
RS Novo Hamburgo PRM 
RS Palmeira das Missões PRM 
RS Passo Fundo/Carazinho PRM e PRM - Satélite 
RS Pelotas PRM 
RS Rio Grande PRM 
RS Santa Cruz do Sul PRM 
RS Santa Maria/Santiago PRM e PRM - Satélite 
RS Santa Rosa PRM 
RS Santana do Livramento PRM 
RS Santo Ângelo PRM 
RS Uruguaiana PRM 
SC Florianópolis PR 
SC Blumenau PRM 
SC Caçador PRM 
SC Chapecó PRM 
SC Concórdia PRM 
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SC Criciúma PRM 
SC Itajaí/Brusque PRM e PRM - Satélite 
SC Jaraguá do Sul PRM 
SC Joaçaba PRM 
SC Joinville PRM 
SC Lages PRM 
SC Mafra PRM 
SC Rio do Sul PRM 
SC São Miguel do Oeste PRM 
SC Tubarão/Laguna PRM e PRM - Satélite 
SE Aracaju/Estância/Itabaiana PR, PRM – Satélite e PRM - Satélite 
SE Lagarto PRM 
SE Propriá PRM 
SP São Paulo PRR 
SP São Paulo PR 
SP Andradina PRM 
SP Araçatuba PRM 
SP Araraquara PRM 
SP Assis PRM 
SP Barretos PRM 
SP Bauru/Avaré/Botucatu PRM, PRM - Satélite e PRM - Satélite 
SP Bragança Paulista PRM 
SP Campinas PRM 
SP Caraguatatuba PRM 
SP Catanduva PRM 
SP Franca PRM 
SP Guaratinguetá/Cruzeiro PRM e PRM - Satélite 
SP Guarulhos/Mogi das Cruzes PRM e PRM - Satélite 
SP Itapeva PRM 
SP Jales PRM 
SP Jaú PRM 
SP Jundiaí PRM 
SP Lins PRM 
SP Marília/Tupã PRM e PRM - Satélite 
SP Osasco PRM 
SP Ourinhos PRM 
SP Piracicaba/Americana PRM e PRM - Satélite 
SP Presidente Prudente PRM 
SP Registro PRM 
SP Ribeirão Preto PRM 
SP Santos PRM 
SP São Bernardo do Campo/Santo André/Mauá PRM, PRM – Satélite e PRM - Satélite 
SP São Carlos PRM 
SP São João da Boa Vista PRM 
SP São José do Rio Preto PRM 
SP São José dos Campos PRM 
SP Sorocaba PRM 
SP Taubaté PRM 
TO Palmas PR 
TO Araguaína PRM 
TO Gurupi PRM 
 

ANEXO XII - DESCRIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
 

CARGO EM COMISSÃO DENOMINAÇÃO 

CC-7 
Secretário-Geral 

Chefe de Gabinete do Procurador-Geral da República 
CC-6 Secretário-Geral Adjunto 
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Secretário  

Secretário Executivo Nível VI 

Secretário Especial 

Diretor Executivo do Plan-Assiste 

Coordenador de Assessoria do PGR  

Coordenador Adjunto de Assessoria do PGR 

Consultor Jurídico 

Chefe de Gabinete Nível VI 

Assessor-Chefe Nível VI 

Assessor Nível VI 

 

CC-5 

Secretário Regional 

Secretário Adjunto 

Secretário Executivo Nível V 

Procurador-Chefe Regional 

Procurador-Chefe 

Diretor Executivo Adjunto do Plan-Assiste 

Consultor Jurídico Adjunto 

Chefe de Gabinete Nível V 

Assessor-Chefe Nível V 

Assessor Nível V 

CC-4 

Subsecretário 

Secretário Executivo Nível IV 

Diretor 

Secretário Estadual 

Chefe de Gabinete Nível IV 

Assessor-Chefe Nível IV 

Assessor Nível IV 

CC-3 

Coordenador 

Chefe de Gabinete Nível III 

Assessor-Chefe Nível III 

Assessor Nível III 

 

CC-2 

 

Chefe de Gabinete Nível II 

Pregoeiro Nível II 

Chefe de Divisão 

Assessor-Chefe Nível II 

Chefe 

Assessor Nível II 

 

CC-1 

Supervisor 

Coordenador de PRM Nível II  

Assessor-Chefe Nível I 
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Assessor Nível I 

 
FUNÇÃO DE CONFIANÇA DENOMINAÇÃO 

FC-3 

Coordenador de PRM Nível I 

Chefe de Núcleo  

Assistente Nível III 

FC-2 

Subcoordenador 

Secretário Nível II 

Chefe de Seção  

Assistente Nível II 

FC-1 

 

Secretário Nível I 

Chefe de Setor 

Assistente Nível I 

*Nota: Republicado por ter saído com incorreções na publicação do DMPF-e nº 87/2015, Caderno Administrativo, divulgado em 13 de maio de 2015, 
publicado em 14 de maio de 2015, na página 1. 
 

SECRETARIA GERAL 
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL 

 

##ÚNICO: | 127560.docx| 
PORTARIA Nº 382, DE 5 DE MAIO DE 2015 (*) 

 
Aprova o Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal. 

 
  O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso da atribuição conferida pelo disposto no art. 101 do 
Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, resolve: 
  Art. 1º Aprovar o Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, na forma do anexo desta Portaria. 
  Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor em 1º de junho de 2015. 
 

  LAURO PINTO CARDOSO NETO 
 

ANEXO DA PORTARIA SG/MPF Nº 382/2015 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1 º As competências e o funcionamento das estruturas administrativas e de apoio às atividades finalísticas do Ministério Público Federal seguirão o 
disposto neste Regimento Interno Administrativo. 
 
Art. 2 º Para os fins deste Regimento, entende-se por: 
 
I -  planejar: atividade consistente em definir objetivos, desenvolver premissas sobre condições futuras, identificar meios para alcançar os objetivos e 
metas e definir os planos de ação necessários; 
II -  organizar: atividade consistente em dividir o trabalho, agrupar atividades em uma estrutura lógica, designar as pessoas para sua execução, alocar os 
recursos necessários e coordenar os esforços; 
III - dirigir, gerenciar e supervisionar: atividades que, conforme o nível hierárquico da estrutura do Ministério Público Federal, consistem em coordenar 
e conduzir os esforços em direção a um propósito comum, liderar, comunicar, motivar, incentivar, gerir conflitos, reconhecer e recompensar; 
IV - monitorar: atividade consistente em definir padrões de desempenho, comparar o desempenho com os padrões e tomar a ação corretiva para assegurar 
o alcance dos objetivos desejados; 
V - Unidade Administrativa de Gestão: unidade orçamentária que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial; 
VI - Unidade Administrativa Vinculada: Procuradorias da República nos Municípios vinculadas às Procuradorias da República da respectiva unidade da 
Federação. 
 

TÍTULO II 
DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
Capítulo I 
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Disposições Gerais 
 
Art. 3 º À Secretaria-Geral do Ministério Público Federal compete fixar diretrizes e políticas de abrangência nacional, bem como planejar, organizar, 
dirigir e monitorar as atividades administrativas institucionais. 
 
Art. 4 º A Secretaria-Geral é dirigida pelo Secretário-Geral, designado pelo Procurador-Geral da República dentre os membros do Ministério Público 
Federal.  
 

Capítulo II 
Da Organização da Secretaria Geral 

 
Art. 5 º A Secretaria-Geral, integrada por órgãos dotados de atribuições diretivas e de coordenação nacional, tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Chefia de Gabinete; 
II - Consultoria Jurídica; 
III - Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal; 
IV - Secretaria de Administração; 
V - Secretaria de Engenharia e Arquitetura; 
VI - Secretaria de Gestão de Pessoas; 
VII - Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional; 
VIII - Secretaria de Planejamento e Orçamento; 
IX - Secretaria de Segurança Institucional; 
X - Secretaria de Serviços Integrados de Saúde; 
XI - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; e 
XII - Secretaria Jurídica e de Documentação. 
 

Capítulo III 
Do Secretário-Geral 

 
Art. 6 º Ao Secretário-Geral do Ministério Público Federal compete: 
 
I -  planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Secretaria-Geral; 
II - praticar atos de gestão administrativa, orçamentária, financeira e de pessoal; 
III - fixar diretrizes administrativas e implantar programas e projetos de caráter nacional; 
IV - autorizar os projetos administrativos estratégicos ou estruturantes;  
V - expedir instruções normativas e de serviço no âmbito da Administração do Ministério Público Federal; 
VI - promover o inter-relacionamento das Secretarias que integram a Secretaria-Geral com as unidades do Ministério Público Federal e outros órgãos, 
bem como entre si; 
VII - decidir os conflitos de atribuições entre as Secretarias integrantes da Secretaria-Geral e entre essas e as unidades do Ministério Público Federal; 
VIII - coordenar a realização do Planejamento Estratégico Institucional nas atividades relativas à gestão administrativa, orçamentária, financeira e de 
pessoal; 
IX - definir e fixar, com a participação das unidades do Ministério Público Federal, os planos de metas e os programas de avaliação institucional, visando 
ao aumento da eficiência, da racionalização e da produtividade; 
X - produzir diagnósticos, estudos e avaliação de gestão, visando à sua modernização, desburocratização e eficiência; 
XI - estimular o desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira dos órgãos do Ministério Público Federal, 
mediante estabelecimento de metas; 
XII - coordenar a implantação de diretrizes e políticas institucionais administrativas; 
XIII - zelar pelas diretrizes do Planejamento Estratégico Institucional; 
XIV - zelar pela correta aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, respeitando os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, observando as normas pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal; 
XV - estabelecer parâmetros administrativos e orçamentários para a elaboração da programação orçamentária e financeira do Ministério Público Federal;  
XVI - designar representante das Secretarias subordinadas à Secretaria-Geral para auxiliar na organização de contas; 
XVII - discutir a programação orçamentária do Ministério Público Federal junto à Secretaria de Orçamento Federal; 
XVIII - aprovar a programação orçamentária e financeira do Ministério Público Federal de forma vinculada às ações destinadas nos planos internos; 
XIX - apresentar ao Conselho Superior do Ministério Público Federal a programação orçamentária e financeira do Ministério Público Federal, na forma 
da lei de diretrizes orçamentárias;  
XX - interagir com a Secretaria de Orçamento Federal no acompanhamento e na operacionalização do projeto de Lei Orçamentária Anual; 
XXI - autorizar o cronograma orçamentário e financeiro mensal das despesas correntes destinadas à manutenção das unidades gestoras do Ministério 
Público Federal; 
XXII - tratar com a Secretaria do Tesouro Nacional a programação financeira do Ministério Público Federal; 
XXIII - autorizar a liberação de recursos para contratação de serviços, investimentos e inversões financeiras não integrantes do cronograma orçamentário 
e financeiro mensal; 
XXIV - firmar contratos, acordos, ajustes e termos de cooperação e celebrar convênios no âmbito do Ministério Público Federal, exceto quando o 
signatário for o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou Chefe de Missão Diplomática de caráter permanente, 
casos cuja competência será do Procurador-Geral da República; 
XXV - aprovar os contratos no âmbito da Procuradoria-Geral da República, nos limites de valores definidos em ato próprio;  
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XXVI - aplicar a licitantes e fornecedores penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Procuradoria-Geral da República; 
XXVII - exercer juízo de reconsideração ou encaminhar recurso hierárquico ao Procurador-Geral da República quanto à penalidade de suspensão 
temporária de licitar e contratar com a Procuradoria-Geral da República; 
XXVIII - decidir recursos hierárquicos das penalidades de advertência e multa aplicadas pelo Secretário de Administração a licitantes e fornecedores; 
XXIX - determinar o arquivamento de processos administrativos instaurados em desfavor de licitantes e contratados; 
XXX - ratificar os atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação para aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito da Procuradoria-Geral da 
República; 
XXXI - decidir sobre a alienação de bens móveis; 
XXXII - prover e desprover cargos e funções de servidores; 
XXXIII - realizar remoção de servidores no âmbito do Ministério Público Federal; 
XXXIV - autorizar a realização de horas extras no âmbito do Ministério Público Federal; 
XXXV - abonar o ponto de servidores; 
XXXVI - autorizar afastamento de servidores do país para estudo ou missão no exterior e para participação em competição desportiva; 
XXXVII - designar servidores para integrar comissões ou grupos de trabalho, relacionados a assuntos de interesse administrativo do Ministério Público 
Federal;  
XXXVIII - fazer publicar quadros demonstrativos de pessoal no âmbito do Ministério Público Federal, conforme a lei de diretrizes orçamentárias;  
XXXIX - acompanhar os atos administrativos decorrentes da distribuição de cargos efetivos e comissionados e das funções de confiança no âmbito do 
Ministério Público Federal; 
XL - abrir sindicância e instaurar processo administrativo disciplinar contra servidores e aplicar penalidades de advertência e suspensão; 
XLI - prestar informações aos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como expedir e requerer certidões, apresentar memoriais, 
realizar sustentação oral em sessões e interpor recursos sobre matérias de interesse do Ministério Público Federal; 
XLII - prestar informações ao Tribunal de Contas da União e demais órgãos, bem como expedir e requerer certidões sobre assuntos relacionados ao 
Ministério Público Federal;  
XLIII - apresentar recursos em processos administrativos de interesse do Ministério Público Federal; 
XLIV -  aprovar pareceres, em matéria administrativa, mediante proposta da Consultoria Jurídica, com efeito vinculante para as unidades do Ministério 
Público Federal;   
XLV - aprovar orientações técnicas oriundas das Secretarias Nacionais, com efeito vinculante para todas as unidades do Ministério Público Federal; e 
XLVI - praticar, em caráter residual, atos de gestão não especificados como de competência de outro órgão ou autoridade, em especial do Procurador-
Geral da República e dos Procuradores-Chefes das Procuradorias Regionais da República ou das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito 
Federal. 
 
Parágrafo único. O Secretário-Geral poderá delegar aos titulares das Secretarias integrantes da Secretaria-Geral a execução dos atos que entender cabíveis.  
 

Capítulo IV 
Do Secretário-Geral Adjunto 

 
Art. 7 º Ao Secretário-Geral Adjunto compete: 
 
I - auxiliar o Secretário-Geral no planejamento, na organização, na direção e no controle das atividades da Secretaria Geral; 
II - substituir o Secretário-Geral em seus impedimentos, afastamentos e vacância; e 
III - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Secretário-Geral. 
 

Capítulo V 
Dos Secretários Nacionais 

 
Art. 8 º São atribuições comuns aos Secretários Nacionais: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas a sua área de atuação;  
II - propor políticas de abrangência nacional relativas a sua área de atuação alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional; 
III - zelar pelas diretrizes do Planejamento Estratégico Institucional; 
IV - submeter à aprovação do Secretário-Geral o planejamento, os objetivos, as metas e os indicadores relativos a sua área de atuação; 
V - atuar de forma integrada e articulada com as demais áreas do Ministério Público Federal; 
VI - encaminhar à Secretaria-Geral, em data a ser definida a cada exercício, a programação de despesas relativas à execução do planejamento, visando 
subsidiar a elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte; 
VII - solicitar ao Secretário-Geral autorização para realização das despesas não contempladas na programação do exercício financeiro; 
VIII - apresentar relatório de execução do planejamento orçamentário do respectivo exercício e propor a reprogramação, quando necessário; 
IX - prestar informações inerentes a sua respectiva Secretaria para subsidiar a prestação de contas do Ministério Público Federal; e 
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 9 º Aos Secretários Adjuntos das Secretarias Nacionais compete: 
 
I - auxiliar o Secretário no planejamento, na organização, na direção e no controle das atividades previstas neste Regimento para a respectiva Secretaria; 
II - substituir o Secretário em seus impedimentos, afastamentos e vacância; e 
III - exercer as atribuições que lhe forem dadas pelo Secretário da respectiva Secretaria. 
 

Capítulo VI 
Da Chefia de Gabinete da Secretaria-Geral 
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Art. 10 . À Chefia de Gabinete da Secretaria-Geral compete: 
 
I - coordenar administrativamente as atividades das unidades que lhe são vinculadas; 
II - prestar assistência ao Secretário-Geral; 
III - organizar a agenda de reuniões e despachos do Secretário-Geral; 
IV - coordenar as atividades de expediente, de assessoramento técnico e de apoio administrativo do Gabinete, bem como da Comissão Permanente 
Disciplinar; 
V - coordenar a elaboração de estudos, pesquisas e projetos de interesse do Secretário-Geral; 
VI - executar atos por delegação do Secretário-Geral; 
VII - elaborar atos oficiais e gerenciar a instrução e a tramitação de procedimentos administrativos; e 
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pelo Secretário-Geral. 
 
Art. 11 . A Chefia de Gabinete tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Assessoria Técnica: 
a) Central de Atendimento a Membros; 
II - Assessoria de Integração; 
III - Assessoria de Apoio;  
IV - Comissão Permanente Disciplinar;  
V - Central de Viagens e Eventos: 
a) Divisão de Viagens e Passaportes; 
b) Divisão de Eventos Institucionais; 
c) Seção de Programação e Acompanhamento da Despesa 
VI - Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica. 
 

Seção I 
Da Assessoria Técnica 

 
Art. 12 . À Assessoria Técnica compete: 
 
I - analisar e propor o aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Ministério Público Federal, em consonância com o Planejamento Estratégico 
Institucional;  
II - propor a edição de normas técnicas;  
III - coordenar a elaboração do Relatório de Gestão a ser submetido ao órgão de controle interno do Ministério Público Federal;  
IV - analisar os pedidos de itinerância extraordinária solicitados pelas unidades do Ministério Público Federal; 
V - prestar suporte ao processo decisório da Secretaria-Geral, mediante consolidação e análise dos dados disponíveis nos sistemas de informações 
gerenciais existentes no Ministério Público Federal; 
VI - elaborar estudos e publicações sobre temas específicos;  
VII - instruir processos administrativos de competência do Secretário-Geral; 
VIII - instruir processos administrativos de passagens e diárias para decisão do Secretário-Geral; 
IX - instruir os processos originários das correições e das inspeções;  
X - coordenar, orientar e atuar nas atividades da Central de Atendimento a Membros; e 
XI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Parágrafo único. À Central de Atendimento a Membros caberá prestar assessoramento, de forma direta e indireta, ao Procurador-Geral da República e ao 
Secretário-Geral nas atividades de preservação dos direitos, interesses e prerrogativas dos membros do Ministério Público Federal, mediante as seguintes 
atribuições: 
 
I - zelar pelos interesses dos membros do Ministério Público Federal, ativos e aposentados, bem como de pensionistas, intermediando o contato com as 
áreas técnicas e gestoras, fornecendo as orientações e informações solicitadas; 
II - prestar apoio e proceder às primeiras orientações aos Subprocuradores-Gerais da República sobre a disposição, composição e alocação de gabinetes, 
veículos oficiais e outros equipamentos necessários ao desempenho das atividades, com a manutenção e atualização de guia informativo sobre as rotinas 
da Procuradoria-Geral da República; 
III - receber correspondências endereçadas aos membros aposentados e encaminhá-las aos respectivos destinatários; 
IV - acompanhar o registro, organização, manutenção e atualização dos assentamentos funcionais, conferindo a expedição das respectivas certidões, 
declarações, atestados e demais dados informativos pertinentes à vida funcional dos membros ativos e aposentados, bem como dos pensionistas e 
dependentes; 
V - acompanhar a confecção de beca e capa por ocasião do exercício dos Subprocuradores-Gerais da República; 
VI - acompanhar a emissão de carteiras de identidade funcional dos membros do Ministério Público Federal, ativos e aposentados; 
VII - auxiliar e acompanhar a instrução dos processos de interesse dos membros, ativos e aposentados, bem como dos pensionistas, referentes a: 
a) posse de Procuradores da República; 
b) convocação, e sua correspondente prorrogação, de membros auxiliares; 
c) licença para tratamento de saúde e licenças de outras naturezas; 
d) concessão de direitos, vantagens e benefícios especificados em Lei; 
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VIII - acompanhar os registros no sistema de gestão de pessoal do Ministério Público Federal, quando a instrução processual for de competência das 
Unidades Administrativas de Gestão e Vinculadas; 
IX - acompanhar os registros referentes à quitação eleitoral; 
X - acompanhar os registros relativos à entrega da declaração de bens e rendas ou autorização de acesso aos dados da Receita Federal; 
XI - subsidiar e acompanhar a confecção dos atos de designação, dispensa, transferência e convocação de membros para órgãos fracionários e comissões 
permanentes e temporárias, para assinatura do Procurador-Geral da República; 
XII - acompanhar a atualidade dos quadros da composição do Ministério Público da União, incluindo a participação dos membros no Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, Escola Superior do Ministério Público da União, 
Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, zelando pela manutenção do histórico correspondente, bem como 
acompanhamento dos períodos dos mandatos dos membros; 
XIII - acompanhar, perante a Subsecretaria de Remuneração de Pessoal, os procedimentos referentes à alteração de dados bancários, valores percebidos 
a título de subsídio e vantagens dos membros, ativos e aposentados, bem como dos pensionistas e dependentes; 
XIV - prestar auxílio e orientação ao membro interessado nas diligências da Auditoria Interna, do Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional 
de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, em processos e assuntos de competência das Unidades Administrativas de Gestão e Vinculadas; 
XV - acompanhar o recadastramento anual dos membros residentes no Distrito Federal aposentados, bem como de pensionistas, para comprovação de 
vida e residência, nos termos da Lei; 
XVI - acompanhar a atualidade dos registros de endereços e demais dados pessoais dos membros ativos e aposentados, bem como dos pensionistas; e 
XVII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

Seção II 
Da Assessoria de Integração 

 
Art. 13 . À Assessoria de Integração compete: 
 
I - promover ações de integração entre as Secretarias Nacionais, orientando-as e auxiliando-as nas divulgações de suas respectivas temáticas; 
II - assessorar a divulgação das ações ligadas ao planejamento estratégico, fomentando a integração e a unidade institucional; 
III - identificar e apoiar comunicações da Secretaria-Geral; 
IV - propor ações para melhoria das comunicações realizadas entre a Secretaria-Geral e as unidades do Ministério Público Federal;  
V - apoiar a promoção da gestão do conhecimento no Ministério Público Federal;  
VI - acompanhar e supervisionar comunicações referentes às ações administrativas e ao planejamento estratégico institucional; e 
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

Seção III 
Da Assessoria de Apoio 

 
Art. 14 . À Assessoria de Apoio compete: 
 
I - prestar suporte e assessoramento em matérias de interesse do Secretário-Geral; e 
II - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 

Seção IV 
Da Central de Viagens e Eventos 

 
Art. 15 . À Central de Viagens e Eventos compete planejar, organizar, gerenciar e monitorar: 
 
I - o apoio logístico nos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores eventuais do Ministério Público Federal, em viagens a serviço; 
II - a realização de eventos institucionais de interesse da Procuradoria-Geral da República;  
III - os recursos orçamentários necessários à realização de viagens e eventos institucionais; e 
IV - outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
Art. 16 . À Divisão de Viagens e Passaportes compete planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades relativas a: 
 
I - análise de solicitações, fazer reservas e solicitar as emissões de passagens aéreas para as viagens a serviço no âmbito do Ministério Público Federal; 
II - acompanhamento das solicitações de viagens cadastradas em sistema próprio de gestão de viagens; 
III - solicitação de reservas de hospedagens em viagens de membros a Brasília; 
IV - fiscalização dos contratos afetos a sua área de competência; e  
V - propositura de emissão de passaportes oficiais e diplomáticos. 
 
 
Art. 17 . À Divisão de Eventos Institucionais compete planejar, organizar, supervisionar e monitorar atividades relativas a: 
 
I - suporte à organização e ao acompanhamento de eventos de interesse da Procuradoria-Geral da República; e 
II - fiscalização dos contratos afetos a sua área de competência. 
 
 
Art. 18 . À Seção de Programação e Acompanhamento da Despesa compete: 
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I - acompanhar a movimentação e aplicação dos créditos orçamentários destinados a viagens e eventos; 
II - instruir processos de reembolso de despesas decorrentes de viagens a serviço ou transporte de mobiliário; 
III - promover a gestão documental dos contratos afetos à Central de Viagens e Eventos, no âmbito da Procuradoria Geral da República; e 
IV - instruir os processos para pagamento ou devolução de diárias. 
 

Seção V 
Da Comissão Permanente Disciplinar 

 
Art. 19 . À Comissão Permanente Disciplinar compete: 
 
I - apurar a responsabilidade de servidor nos casos de irregularidades no âmbito do Ministério Público Federal, mediante sindicância ou processo 
administrativo disciplinar;  
II - auxiliar e orientar as demais unidades do Ministério Público Federal sobre os procedimentos a serem tomados em casos de ocorrência de 
irregularidades praticada por servidor, bem como compor comissões no âmbito do Ministério Público da União, desde que requerido pelas chefias das 
respectivas unidades e designado pelo Procurador-Geral da República ou Secretário-Geral; 
III - verificar, mediante inspeção ou por determinação da autoridade superior, a regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares 
instaurados no âmbito do Ministério Público Federal;  
IV - dar cumprimento às decisões exaradas nos processos disciplinares pelo Procurador-Geral da República ou Secretário-Geral, desde que um dos 
membros da Comissão Permanente Disciplinar tenha atuado no feito; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

Art. 20 . Ao Assessor-Chefe da Comissão Permanente Disciplinar compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades da Comissão Permanente Disciplinar; 
II - zelar pela manutenção do sigilo sobre o objeto do processo disciplinar, bem como das informações e fatos apurados; 
III - coordenar a elaboração de estudos, pesquisas e projetos de interesse da Comissão Permanente Disciplinar; 
 
IV - efetuar rodízio de presidência entre os assessores nos processos disciplinares no âmbito da Comissão Permanente Disciplinar; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

Seção VI 
Da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica 

 
Art. 21 . À Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica compete: 
 
I - prestar consultoria e assessoramento superior ao Procurador-Geral da República e ao Secretário-Geral em assuntos de natureza técnico-administrativa, 
relacionados à gestão estratégica e à inovação organizacional do Ministério Público Federal; 
II - planejar, coordenar, orientar, monitorar e difundir a gestão estratégica, de projetos e de melhoria de processos no Ministério Público Federal, 
assessorando a elaboração de planejamentos setoriais, temáticos ou estratégicos; 
III - prestar suporte técnico, operacional e informacional ao Comitê de Gestão Estratégica e demais subcomitês institucionais; 
IV - administrar o Portal da Transparência do Ministério Público Federal e supervisionar a atualização das informações sob responsabilidade das Unidades 
Administrativas de Gestão;  
V - gerenciar, integrar e consolidar as informações estratégicas para tomada de decisão; e 
VI - orientar tecnicamente as Assessorias e Seções de Planejamento e Gestão Estratégica das unidades do Ministério Público Federal na execução das 
atividades de sua competência.  
 
Art. 22 . A Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Assessoria de Coordenação Estratégica: 
a)  Assessoria de Planejamento Estratégico; e 
b)  Assessoria de Melhoria de Processos. 
II - Assessoria de Desenvolvimento Institucional: 
a)  Assessoria de Projetos Institucionais; e 
b)  Assessoria de Transparência e Informações Estratégicas. 
III - Assessoria de Governança Institucional; e  
IV - Assessoria Técnica. 
 
Art. 23 . São atribuições específicas do Assessor-Chefe de Modernização e Gestão Estratégica: 
 
I - prestar assessoria técnica ao Secretário-Geral do Ministério Público Federal em matéria pertinente ao planejamento estratégico, à gestão estratégica, 
à gestão de projetos, à melhoria de processos e à inovação organizacional; 
II - avaliar e difundir os modelos de governança corporativa no âmbito das áreas de atuação do Ministério Público Federal; 
III - prestar suporte ao processo decisório do Ministério Público Federal mediante consolidação e análise dos dados disponíveis nos sistemas de 
informações gerenciais institucionais; 
IV - elaborar estudos e publicações sobre temas específicos segundo demanda do Procurador-Geral da República ou do Secretário-Geral; 
V - apoiar a promoção do intercâmbio com instituições da sociedade civil e de órgãos governamentais, com vistas ao fomento do aprendizado e ao 
aperfeiçoamento do Planejamento Estratégico Institucional; 
VI - elaborar, de ofício ou mediante solicitação do Procurador-Geral da República ou do Secretário-Geral, estudos e avaliações pertinentes à inovação 
organizacional; 
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VII - avaliar e prestar assessoramento técnico-administrativo, de ofício ou mediante solicitação do Procurador-Geral da República ou do Secretário-
Geral, sobre os investimentos voltados à inovação organizacional; e 
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 24 . À Assessoria de Coordenação Estratégica compete: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relacionadas à gestão estratégica;  
II - monitorar e propor adequação em níveis de serviços administrativos prestados pelas Secretarias Nacionais da Secretaria-Geral, conforme demanda 
do Procurador-Geral da República e orientação da Secretaria-Geral; 
III - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relacionadas à gestão da qualidade e melhoria de processos organizacionais; 
IV - assessorar e supervisionar a comunicação de resultados ligados ao planejamento estratégico, fomentando a integração e a unidade institucional;  
V - prestar consultoria interna para o desdobramento da estratégia institucional em nível setorial; 
VI - prestar consultoria interna no tratamento das informações estratégicas; e  
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 25 . À Assessoria de Planejamento Estratégico compete:  
 
I - elaborar, monitorar e consolidar instrumentos de planejamentos e relatórios de planos, painéis e metas no âmbito do Ministério Público Federal; 
II - assessorar no monitoramento das ações relacionadas à gestão estratégica do Ministério Público Federal; 
III - assessorar na elaboração e acompanhamento do mapa estratégico, indicadores, metas e projetos, com suas respectivas qualificações e priorizações; 
IV - monitorar a execução da estratégia nacional; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 26 . À Assessoria de Melhoria de Processos compete:  
 
I - gerenciar o portfólio de processos do Ministério Público Federal;  
II - apoiar atividades e projetos que aprimoram métodos de trabalho do Ministério Público Federal, com foco em resultados para a sociedade; 
III - acompanhar, analisar e promover o redesenho, aperfeiçoamento e manualização dos processos mapeados no Ministério Público Federal; 
IV - apoiar o mapeamento de processos nas unidades do Ministério Público; 
V - disseminar e construir uma base de conhecimentos relacionados à gestão por processos no âmbito do Ministério Público Federal; 
VI - monitorar e propor indicadores gerenciais de processos mapeados e redesenhados no Ministério Público Federal; e 
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 27 . Assessoria de Desenvolvimento Institucional compete: 
 
I - gerenciar o portfólio de projetos estratégicos, estruturantes ou de abrangência nacional do Ministério Público Federal; 
II - acompanhar, analisar e promover a gestão dos projetos estratégicos e estruturantes, em especial quanto aos aspectos metodológicos de planejamento, 
execução, acompanhamento e encerramento dos trabalhos; 
III - analisar e disseminar informações sobre a gestão de projetos do Ministério Público Federal; 
IV - prestar consultoria, apoio e assessoramento técnico durante as fases de elaboração, implantação e execução de projetos estratégicos, estruturantes ou 
de abrangência nacional; 
V - disseminar e construir uma base de conhecimentos relacionados à inovação organizacional no âmbito do Ministério Público Federal; 
VI - elaborar, de ofício ou mediante solicitação do Procurador-Geral da República ou do Secretário-Geral, estudos e avaliações pertinentes aos 
investimentos voltados à inovação organizacional; e 
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 28 . À Assessoria de Projetos Institucionais compete: 
 
I - prestar consultoria, apoio e assessoramento técnico, bem como fornecer ferramentas e insumos para a realização da gestão por projetos nas unidades 
do Ministério Público Federal; 
II - zelar e acompanhar a utilização da metodologia de gestão dos projetos de abrangência nacional; 
III - prestar assessoramento em governança de projetos, por meio do apoio técnico ao Subcomitê de Projetos Finalísticos e ao Subcomitê Consultivo de 
Projetos; 
IV - coletar informações sobre o andamento dos projetos, de forma a possibilitar a boa condução e o alinhamento com o Planejamento Estratégico 
Institucional; 
V - gerenciar e coordenar projetos de alta prioridade demandados pelo Procurador-Geral da República ou Secretário-Geral; e 
VI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 29 . À Assessoria de Transparência e Informações Estratégicas compete: 
 
I - coordenar o desenvolvimento e as melhorias do Portal da Transparência do Ministério Público Federal e supervisionar a atualização das informações 
sob responsabilidade das Unidades Administrativas de Gestão;  
II - gerenciar, integrar e consolidar as informações estratégicas para tomada de decisão; 
III - criar relatórios e propor soluções tecnológicas para a melhoria da consecução da estratégia; 
IV - coordenar, orientar e estruturar a automação de processos institucionais; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 45 
 
Art. 30 . À Assessoria de Governança Institucional compete: 
 
I - prestar suporte técnico, operacional e informacional ao Comitê de Gestão Estratégica e subcomitês institucionais; 
II - disseminar e construir uma base de conhecimentos relacionados à governança no âmbito do Ministério Público Federal; e 
III - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 31 . À Assessoria Técnica compete: 
 
I - prestar suporte técnico, operacional e informacional ao Assessor-Chefe de Modernização e Gestão Estratégica; 
II - apoiar a gestão documental da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica; 
III - realizar a análise estatística e tratamento informacional dos dados disponíveis nos sistemas de informações gerenciais existentes no Ministério 
Público Federal; e 
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 

Subseção Única 
Das Atribuições das Assessorias e Seções de Planejamento e Gestão Estratégica 

 
Art. 32 . Compete às Assessorias e Seções de Planejamento e Gestão Estratégica: 
 
I - elaborar e monitorar instrumentos de planejamentos e relatórios de planos, painéis e metas no âmbito da sua Unidade Administrativa de Gestão; 
II - apoiar atividades e projetos que aprimoram métodos de trabalho do Ministério Público Federal, com foco em resultados para a sociedade; 
III - apoiar a formalização e a gestão da execução da estratégia no software utilizado no Ministério Público Federal, cadastrando e atualizando 
tempestivamente o planejamento da sua Unidade Administrativa de Gestão e os projetos sob sua gerência; 
IV - informar a Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica sobre atualizações do planejamento da sua Unidade Administrativa de Gestão, prestando 
as informações adicionais e disponibilizando documentos quando solicitados;  
V - apoiar a disseminação das ações de comunicação ligadas ao planejamento estratégico no âmbito da sua Unidade Administrativa de Gestão; 
VI - reportar à Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica os resultados e as possibilidades de aperfeiçoamento do planejamento da sua Unidade 
Administrativa de Gestão; 
VII - apoiar a captação de informações de diagnósticos promovidos pela Secretaria-Geral; 
VIII - auxiliar os gestores da unidade a implementar políticas e diretrizes definidas pelas Secretarias e Unidades Nacionais; 
IX - prestar assessoria à chefia superior no planejamento e monitoramento da estratégia organizacional alinhados ao planejamento orçamentário; 
X - realizar estudos, levantamentos e análises de natureza orçamentária e financeira visando ao aprimoramento do planejamento da Unidade 
Administrativa de Gestão; 
XI - colaborar com a realização da proposta orçamentária do Ministério Público Federal, apresentando análise técnica de caráter avaliativo sobre as 
informações encaminhadas pelas respectivas chefias da Unidade Administrativa de Gestão; 
XII - coordenar a inserção e a atualização das informações da Unidade Administrativa de Gestão no Portal da Transparência do Ministério Público Federal 
e em outros ambientes virtuais em que se fizer necessário o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, ressalvada a responsabilidade de cada setor 
promover a transparência das informações sob sua incumbência; 
XIII - colaborar com o processo de avaliação de desempenho realizado pelos cogestores no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão, conforme 
regulamentação específica do sistema de planejamento;  
XIV - analisar as informações da avaliação da execução orçamentária e financeira da Unidade Administrativa de Gestão, com base em regulamento 
específico; e 
XV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 

TÍTULO III 
Das Procuradorias 

 
Capítulo I 

Dos Procuradores-Chefes 
 

Art. 33 . São atribuições comuns aos Procuradores-Chefes: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades administrativas da Unidade Administrativa de Gestão e das respectivas Unidades 
Administrativas Vinculadas; 
II - autorizar ou adotar as providências administrativas inerentes ao funcionamento da unidade, respeitadas as atribuições privativas em lei ou neste 
Regimento; 
III - zelar pelas diretrizes do Planejamento Estratégico Institucional; 
IV - seguir as diretrizes e políticas institucionais administrativas definidas pela Secretaria-Geral; 
V - fazer cumprir as orientações, diretrizes e políticas expedidas pela Administração Superior; 
VI - prover e desprover os cargos em comissão, até o limite estabelecido em lei, e as funções de confiança no âmbito da Unidade Administrativa de 
Gestão e respectivas Unidades Administrativas Vinculadas, onde houver; 
VII - dar posse aos servidores que lhe forem subordinados; 
VIII - definir a lotação interna dos servidores da Unidade Administrativa de Gestão, observando a estrutura administrativa fixada pelo Procurador-Geral 
da República; 
IX - instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar contra servidores e aplicar penalidades de advertência e suspensão de até 30 dias; 
X - gerir os recursos orçamentários e financeiros de forma vinculada às ações destinadas nos planos internos do Ministério Público Federal e zelar pela 
sua correta aplicação, observando as normas pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal; 
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XI - acompanhar e supervisionar as ações concernentes à gestão e ao planejamento orçamentário e financeiro, inclusive os projetos de lei em tramitação 
no Congresso Nacional sobre a matéria; 
XII - autorizar a contratação de serviços de natureza continuada quando disponibilizada dotação orçamentária para o pagamento no respectivo exercício 
financeiro; 
XIII - aplicar a licitantes e contratados a penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Unidade Administrativa de Gestão; 
XIV - decidir recursos hierárquicos relativos às penalidades de advertência e multa aplicadas por Secretários Regionais e Estaduais a licitantes e 
fornecedores; 
XV - exercer juízo de reconsideração relativo à penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Unidade Administrativa de Gestão ou 
encaminhar recurso hierárquico ao Procurador-Geral da República; 
XVI - ratificar a dispensa ou inexigibilidade de licitação para contratação de bens e serviços; 
XVII - aprovar contratos, firmar ajustes e termos de cooperação e celebrar convênios de caráter administrativo, que tenham efeito no âmbito da Unidade 
Administrativa de Gestão e respectivas Unidades Administrativas Vinculadas, se for o caso, exceto quando o signatário for o Presidente da República, o 
Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal 
Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou Chefe de Missão Diplomática de caráter permanente; 
XVIII - solicitar ao Secretário-Geral autorização para realização de horas extras, no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão, como também no 
âmbito da Unidade Administrativa Vinculada, onde houver, ou requerer o respectivo pagamento quando realizadas em caráter de urgência; 
XIX - ordenar as despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos internos; 
XX - autorizar a realização de licitação e adesão a ata de registro de preços, observando a existência de dotação orçamentária para a aquisição de bem ou 
contratação de serviço;  
XXI - decidir recursos contra atos do Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou do Pregoeiro e homologar resultados das licitações;  
XXII - revogar e anular licitações; 
XXIII - conceder aos servidores adicional noturno, auxílio-funeral, licença-capacitação e licença para tratar de interesses particulares;  
XXIV - autorizar afastamento de servidores para participação de curso de formação;  
XXV - decidir sobre permuta de servidores, lotação provisória para exercício de função e lotação provisória por carência de pessoal no âmbito de sua 
Unidade Administrativa de Gestão; 
XXVI - encaminhar, até o mês subsequente ao da autorização ou concessão dos afastamentos e licenças dos membros, à Secretaria de Gestão de Pessoas 
do Ministério Público Federal, boletim informando referidas ocorrências; 
XXVII - decidir sobre a alienação de bens móveis no âmbito da respectiva Unidade Administrativa de Gestão e respectivas Unidades Vinculadas; e 
XXVIII - exercer outras atribuições previstas em lei ou delegadas pelo Procurador-Geral da República. 
 
Art. 34 . As atribuições dos Procuradores-Chefes previstas nos incisos XII, XIX, XX, XXI e XXII do artigo anterior poderão ser delegadas ao respectivo 
Secretário Regional ou Estadual. 
 

Capítulo II 
Das Secretarias Regionais e Estaduais 

 
Art. 35 . Às Secretarias Regionais e Estaduais, unidades integrantes das estruturas administrativas das Procuradorias Regionais da República e das 
Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, compete planejar, organizar, dirigir e monitorar a execução das atividades administrativas 
no âmbito da respectiva Unidade Administrativa de Gestão, observando as diretrizes e políticas nacionais e ordens expedidas pelo Procurador-Chefe. 
 
Parágrafo único. As Secretarias Regionais e Estaduais são dirigidas pelos Secretários Regionais e Estaduais, os quais serão nomeados pelo Procurador-
Chefe. 
 

Capítulo III 
Organização das Secretarias Regionais e Estaduais 

 
Art. 36 . As Secretarias Regionais da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Região têm a seguinte estrutura administrativa:  
 
I - Coordenadoria de Administração; 
II - Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III - Coordenadoria Jurídica e de Documentação; 
IV - Coordenadoria de Gestão de Pessoas; 
V - Setor de Programação e Acompanhamento Orçamentário; 
VI - Setor do Programa de Saúde e Assistência Social; e 
VII - Divisão de Segurança Orgânica e Transporte. 
 
Art. 37 . A Secretaria Regional da 2ª Região tem a seguinte estrutura administrativa:  
 
I - Coordenadoria de Administração; 
II - Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III - Coordenadoria Jurídica e de Documentação; 
IV - Coordenadoria de Gestão de Pessoas; 
V - Setor de Programação e Acompanhamento Orçamentário; 
VI - Divisão do Programa de Saúde e Assistência Social; e 
VII - Divisão de Segurança Orgânica e Transporte. 
 
Art. 38 . As Secretarias Estaduais das Unidades Administrativas de Gestão do 1º e do 2º Grupos têm a seguinte estrutura administrativa: 
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I - Coordenadoria de Administração; 
II - Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III - Coordenadoria Jurídica e de Documentação; 
IV - Coordenadoria de Gestão de Pessoas; 
V - Divisão do Programa de Saúde e Assistência Social; e 
VI - Divisão de Segurança Orgânica e Transporte. 
 
Art. 39 . As Secretarias Estaduais das Unidades Administrativas de Gestão do 3º Grupo têm a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Coordenadoria de Administração; 
II - Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III - Coordenadoria Jurídica e de Documentação; 
IV - Divisão de Gestão de Pessoas; 
V - Seção do Programa de Saúde e Assistência Social; e 
VI - Seção de Segurança Orgânica e Transporte. 
 
Art. 40 . As Secretarias Estaduais das Unidades Administrativas de Gestão do 4º Grupo têm a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Coordenadoria de Administração; 
II - Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
III - Coordenadoria Jurídica e de Documentação; 
IV - Núcleo de Gestão de Pessoas; 
V - Seção do Programa de Saúde e Assistência Social; e 
VI - Seção de Segurança Orgânica e Transporte. 
 

Capítulo IV 
Dos Secretários Regionais e Estaduais 

 
Art. 41 . São atribuições comuns aos Secretários Regionais e Estaduais: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas a sua área de atuação;  
II - praticar atos de gestão administrativa e financeira; 
III - dirigir, na esfera de atuação da Secretaria e atendendo as diretrizes da autoridade superior, as ações da Unidade Administrativa de Gestão e das 
Unidades Administrativas Vinculadas, bem como promover o seu inter-relacionamento com as demais unidades do Ministério Público Federal; 
IV - auxiliar o Procurador-Chefe no estabelecimento de diretrizes administrativas e na implantação de programas e projetos no âmbito da Unidade 
correspondente; 
V - zelar pela correta aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, respeitando os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, observando as normas pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal; 
VI - aprovar as propostas de programação e reprogramação orçamentárias relativas à Unidade encaminhando-as ao Procurador-Chefe para ratificação; 
VII - acompanhar e supervisionar as ações concernentes à gestão e ao planejamento orçamentário e financeiro, inclusive os projetos de lei em tramitação 
no Congresso Nacional sobre a matéria; 
VIII - aplicar a licitantes e fornecedores penalidade de advertência e multa; 
IX - celebrar e rescindir contratos sobre assuntos de sua esfera de competência; 
X - contratar, mediante autorização do Procurador-Chefe, serviços de caráter continuado quando houver disponibilidade orçamentária no plano interno 
para o pagamento no exercício financeiro correspondente; 
XI - autorizar a instauração de processos administrativos, visando à apuração de infrações e  aplicação de penalidades em desfavor de licitantes e 
contratados; 
XII - encaminhar processos administrativos, quando cabível, à autoridade competente para aplicação de penalidades administrativas, acompanhado de 
parecer fundamentado; 
XIII - exercer juízo de reconsideração ou encaminhar recurso hierárquico ao Procurador-Chefe quanto à aplicação de penalidade de advertência e de 
multa; 
XIV - propor à autoridade competente o arquivamento de processos administrativos instaurados em desfavor de licitantes e contratados; 
XV - propor ao Procurador-Chefe as prioridades de atendimento das demandas relacionadas à mudança de sede, construções e aquisições de imóveis; 
XVI - coordenar, supervisionar e gerenciar os processos de aquisição, construção, reforma, ampliação e locação de imóveis relativos à Unidade 
Administrativa de Gestão e Unidades Administrativas Vinculadas; 
XVII - propor ao Procurador-Chefe a alienação de bens móveis; 
XVIII - expedir portarias para a designação de gestores e fiscais de contratos, bem como instruções de serviços; 
XIX - autorizar a dispensa e declarar situação de inexigibilidade de licitação; 
XX - decidir os conflitos de atribuições entre as áreas vinculadas à Secretaria; 
XXI - viabilizar informações inerentes à Unidade Administrativa de Gestão, na sua esfera de competência, para subsidiar a prestação de contas do 
Ministério Público Federal; 
XXII - auxiliar o Procurador-Chefe no processamento dos requerimentos de diárias e passagens, bem como, com o auxílio da Assessoria de Planejamento 
e Gestão Estratégica, acompanhar e analisar a execução das despesas correspondentes e fornecer informações para subsidiar a programação orçamentária 
para o exercício subsequente; e 
XXIII - exercer outras atribuições fixadas pelo Procurador-Chefe, observando o limite das competências que lhe foram conferidas. 
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TÍTULO IV 
DA CONSULTORIA JURÍDICA E DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

 
Capítulo I 

Da Consultoria Jurídica 
 
Art. 42 . À Consultoria Jurídica, unidade orgânica nacional de direção e coordenação, compete: 
 
I - prestar consultoria e assessoramento superior ao Secretário-Geral em assuntos de natureza jurídica e técnico-administrativa relacionados à 
Administração do Ministério Público Federal; 
II - elaborar, de ofício ou mediante solicitação do Secretário-Geral, estudos pertinentes a temas técnico-jurídicos insertos nas áreas de competência 
administrativa do Ministério Público Federal; 
III - fixar a interpretação da Constituição, das leis e de atos normativos que, após a aprovação pelo Procurador-Geral da República ou Secretário-Geral, 
deverá ser adotada pelas unidades administrativas do Ministério Público Federal; 
IV - responder, por meio de parecer vinculante, desde que aprovado pelo Secretário-Geral, às consultas emanadas das unidades do Ministério Público 
Federal; 
V - dar impulso oficial e supervisionar a instrução dos processos administrativos de competência da Secretaria-Geral; e 
VI - orientar tecnicamente as Assessorias Jurídicas vinculadas ao Gabinete do Procurador-Chefe das unidades do Ministério Público Federal. 
 

Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Consultoria Jurídica 

 
Art. 43 . A Consultoria Jurídica tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Assessoria do Contencioso Externo e Legislação;  
II - Assessoria de Licitações e Contratos; e 
III - Assessoria de Processos Administrativos e Normatização.  
 

Capítulo III 
Das Atribuições da Consultoria Jurídica 

 
Art. 44 . São atribuições específicas do Consultor Jurídico: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Consultoria Jurídica; 
II - prestar consultoria e assessoramento jurídico e técnico-administrativo ao Secretário-Geral do Ministério Público Federal em matéria pertinente à sua 
área de atuação; 
III - supervisionar o recebimento, a organização e o controle dos processos, bem como registrar as medidas adotadas; 
IV - orientar e consolidar a elaboração de planos e projetos de trabalho, aprová-los e acompanhar a sua execução; 
V - representar a Consultoria Jurídica nos assuntos de sua competência; 
VI - consolidar as decisões reiteradas do Procurador-Geral da República e do Secretário-Geral, propondo Súmulas Administrativas com caráter normativo, 
de adoção obrigatória por todas as unidades do Ministério Público Federal; 
VII - propor ao Secretário-Geral a aprovação de parecer com efeito normativo para todo o Ministério Público Federal; 
VIII - coordenar a elaboração de pareceres, despachos, notas técnicas ou atos congêneres; e 
IX - dirigir o recebimento, a distribuição, a organização e o controle dos processos. 
 
Art. 45 . Ao Consultor Jurídico Adjunto compete: 
 
I - auxiliar o Consultor Jurídico na organização, na direção e no controle das atividades previstas neste Regimento para a Consultoria Jurídica; 
II - substituir o Consultor Jurídico em seus impedimentos, afastamentos e vacância; e  
III - exercer de forma concorrente as atribuições que lhe forem conferidas pelo Consultor Jurídico. 
 
Art. 46 . À Assessoria do Contencioso Externo e Legislação compete: 
 
I - prestar informações à Advocacia-Geral da União nas ações de interesse do Ministério Público Federal; 
II - elaborar informações, petições e ofícios a serem apresentados pelo Secretário-Geral em feitos judiciais ou perante o Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Tribunal de Contas da União e outros órgãos externos;  
III - elaborar minutas e estudos técnicos e fornecer subsídios jurídicos sobre assuntos legislativos de interesse da Secretaria-Geral;  
IV - realizar o acompanhamento, junto ao Poder Legislativo, de matérias de interesse da Secretaria-Geral; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 47 . À Assessoria de Licitações e Contratos compete: 
 
I - fazer o exame de legalidade das minutas de contratos, acordos e convênios firmados no âmbito da Procuradoria-Geral da República e opinar sobre a 
legalidade de processos licitatórios e de contratações; 
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II - examinar os processos relativos à aplicação de penalidade administrativa encaminhados pelo Secretário-Geral, emitindo manifestação de modo a 
subsidiar a decisão da autoridade superior;  
III - examinar as consultas encaminhadas pelos órgãos e unidades do Ministério Público Federal relativas à matéria de licitações e contratos 
administrativos, emitindo manifestação de modo a subsidiar a decisão da autoridade superior; e 
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 48 . À Assessoria de Processos Administrativos e Normatização compete: 
 
I - examinar os pleitos administrativos encaminhados pelo Secretário-Geral, emitindo manifestação de modo a subsidiar a decisão da autoridade superior; 
II - exercer o controle de legalidade e opinar sobre o mérito dos processos administrativos disciplinares e das sindicâncias administrativas, de modo a 
subsidiar a decisão do Secretário-Geral;  
III - elaborar e examinar minutas de normas de interesse institucional que lhe forem submetidos; 
IV - propor a padronização e o aperfeiçoamento de atos normativos de interesse da Instituição; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

Capítulo IV 
Das Atribuições das Assessorias Jurídicas vinculadas ao Gabinete do Procurador-Chefe nas Unidades Administrativas de Gestão 

 
Art. 49 . Às Assessorias Jurídicas vinculadas ao Gabinete do Procurador-Chefe nas Unidades Administrativas de Gestão compete: 
 
I - fazer o exame de legalidade das minutas de contratos, acordos e convênios firmados no âmbito da Unidade gestora e respectivas Unidades 
Administrativas Vinculadas e opinar sobre a legalidade de processos licitatórios e de contratações; 
II - assessorar o Procurador-Chefe nas matérias que lhes forem submetidas; 
III - responder às consultas sobre matéria jurídica e administrativa;  
IV - acompanhar as Súmulas Administrativas e os pareceres com efeitos normativos, aprovados pelo Procurador-Geral da República ou pelo Secretário-
Geral no âmbito do Ministério Público Federal; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Parágrafo único.  As atribuições previstas no inciso I, mediante decisão do Procurador-Chefe, poderão ser delegadas a órgão diverso da Unidade 
Administrativa de Gestão.  
 

TÍTULO V 
DO PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Capítulo I 

Da Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal 
 
Art. 50 . À Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal compete: 
 
I -  planejar, organizar, dirigir e monitorar a execução das atividades relacionadas ao respectivo programa; e 
II - orientar tecnicamente as Gerências Regionais das demais unidades do Ministério Público Federal na execução das atividades discriminadas no inciso 
I. 
 
Parágrafo único. O Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal tem por escopo a implementação aos beneficiários de um 
sistema de serviços na área da saúde. 
 

Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal 

 
Art. 51 . A Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Gabinete do Diretor Executivo: 
a) Núcleo de Normas e Assistência Jurídica; 
II - Diretoria Atuarial e de Controladoria: 
a) Núcleo de Suporte ao Sistema de Gestão; 
b) Núcleo de Contabilidade; 
III - Diretoria de Assistência e Benefícios Sociais: 
a) Núcleo de Autorização e Controle; 
b) Núcleo de Gestão do Cadastro de Beneficiários; 
c) Setor de Assistência Social; 
IV - Diretoria de Credenciamento: 
a) Núcleo de Negociação; 
b) Núcleo de Gestão do Cadastro de Credenciados; 
V - Diretoria Administrativa e Financeira: 
a) Núcleo de Faturamento; 
b) Núcleo Financeiro; e 
c) Setor de Análise Técnica. 
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Parágrafo único. A Secretaria é dirigida por seu Diretor Executivo designado pelo Secretário-Geral. 
 

Capítulo III 
Das Atribuições da Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal 

 
Art. 52 . São atribuições do Diretor Executivo: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Secretaria do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público Federal; 
II - praticar atos de gestão administrativa e financeira do Plan-Assiste; 
III - elaborar a proposta orçamentária anual dos benefícios de assistência à saúde abrangidos pelo programa; 
IV - promover estratégias de atuação do Plan-Assiste; 
V - propor, aos Conselhos que compõem o programa, a adoção de medidas para o equilíbrio e o aperfeiçoamento do sistema de benefícios do Plan-
Assiste; 
VI - promover o intercâmbio com instituições da sociedade civil e órgãos governamentais para atendimento dos beneficiários; 
VII - decidir, em primeira instância administrativa, pleitos de beneficiários; 
VIII - gerenciar a rede credenciada de prestadores de serviço ao Plan-Assiste; 
IX - autorizar a instauração de procedimento de credenciamento;  
X - assinar, junto ao contador responsável, as demonstrações financeiras do Plan-Assiste; e 
XI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

Art. 53 . São atribuições do Diretor Executivo Adjunto: 
 
I - auxiliar o Diretor Executivo no planejamento, na organização, na direção e no controle das atividades previstas neste Regimento; 
II - substituir o Diretor Executivo em seus impedimentos, afastamentos e vacância; e 
III - exercer de forma concorrente as atribuições que lhe forem conferidas pelo Diretor Executivo. 
 
Art. 54 . Ao Núcleo de Normas e Assistência Jurídica compete: 
 
I - emitir parecer jurídico sobre as questões, dúvidas ou conflitos submetidos pelo Conselho Gestor ou pela Comissão Diretora, em matérias relativas ao 
Plan-Assiste; 
II - acompanhar as alterações de legislação referente à saúde suplementar e propor as adequações necessárias ao Regulamento Geral e/ou normas 
complementares do Plan-Assiste; 
III - examinar e opinar, quando demandado, sobre os assuntos de natureza jurídica e sobre os atos normativos do Plan-Assiste; 
IV - opinar sobre atualização, renovação e criação de benefícios assegurados pelo Plan-Assiste; 
V - examinar e/ou elaborar editais e minutas de contratos de procedimentos licitatórios no âmbito do Plan-Assiste; e 
VI - orientar a prestação de informações referentes a demandas judiciais onde sejam questionadas matérias afetas ao Plan-Assiste. 
 
Art. 55 . À Diretoria Atuarial e de Controladoria compete: 
 
I - coordenar e definir parâmetros para a elaboração de estudos atuariais e a apuração de reservas e provisões técnicas; 
II - gerir ações relacionadas ao planejamento e controle interno do Plan-Assiste; 
III - monitorar a qualidade dos registros e documentos contábeis, propondo, quando for o caso, medidas que preservem sua integridade e tempestividade; 
IV - propor padrões de qualidade e controle a serem adotados no âmbito das atividades do Plan-Assiste; 
V - acompanhar a administração do sistema informatizado do programa, propondo, quando for o caso, ações que assegurem adaptação contínua do 
sistema às necessidades do Plan-Assiste; e 
VI - prestar suporte e orientação quanto às normas e rotinas operacionais ligadas à Diretoria Atuarial e de Controladoria; e 
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 56 . Ao Núcleo de Suporte ao Sistema de Gestão compete: 
 
I - promover e acompanhar ações de desenvolvimento e gerenciamento do sistema informatizado, tais como: atualização, customização, manutenção, 
orientação aos credenciados e treinamento aos usuários; 
II - gerir o cadastro de usuários do sistema, inclusive credenciados; e 
III - emitir consultas do sistema quando não for possível a obtenção de informações em relatórios preexistentes. 
 
Art. 57 . Ao Núcleo de Contabilidade compete: 
 
I - organizar, registrar e acompanhar os atos e fatos contábeis do Plan-Assiste no âmbito do Ministério Público Federal; 
II - apontar inconsistências a serem corrigidas pelo Núcleo Financeiro; 
III - elaborar demonstrativos contábeis; 
IV - elaborar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP); 
V - consolidar e revisar os dados para emissão do comprovante de rendimentos dos beneficiários do Programa; e 
VI - assinar, juntamente com o Diretor Executivo, as demonstrações contábeis do Plan-Assiste. 
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Art. 58 . À Diretoria de Assistência e Benefícios Sociais compete: 
 
I - gerir as atividades relacionadas à autorização de procedimentos, supervisão da internação, cadastro de beneficiários e assistência social do Plan-
Assiste; 
II - planejar e executar ações de prevenção e promoção da saúde no âmbito do Plan-Assiste; 
III - propor à Diretoria Executiva alterações relacionadas ao rol de procedimentos e ao cadastro de beneficiários; 
IV - opinar sobre os pleitos dos beneficiários em sua área de competência;  
V - prestar suporte e orientação quanto às normas e rotinas operacionais ligadas à Diretoria de Assistência e Benefícios Sociais; e 
VI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 59 . Ao Núcleo de Autorização e Controle compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas ao atendimento aos beneficiários do Plan-Assiste, prestando orientações e 
esclarecimentos aos beneficiários, aos credenciados e às gerências regionais; 
II - emitir autorizações de procedimentos clínicos, cirúrgicos, paramédicos e odontológicos, além de oferecer suporte e orientação aos gerentes do Plan-
Assiste quanto às normas e rotinas de autorização de procedimentos; 
III - analisar, negociar e autorizar a aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (OPME);  
IV - analisar processos de solicitação de cobertura de novos procedimentos e de reembolsos médicos, odontológicos e de auxílios com recursos próprios; 
V - receber, analisar e encaminhar ao Núcleo de Faturamento as solicitações de reembolsos médicos, paramédicos, odontológicos e de auxílios com 
recursos próprios; 
VI - receber, solicitar e entregar documentos de beneficiários, promovendo a atualização dos sistemas informatizados do Plan-Assiste; e 
VII - acompanhar as transações e orientar prestadores quanto à utilização dos sistemas de autorização eletrônica. 
 
Art. 60 . Ao Núcleo de Gestão do Cadastro de Beneficiários compete: 
 
I - elaborar, acompanhar, organizar e orientar as atividades relacionadas ao cadastramento de beneficiários; 
II - prestar informações aos beneficiários, membros e servidores acerca das condições de ingresso e permanência no Programa de Saúde; 
III - atualizar e manter os dados cadastrais de beneficiários nos sistemas informatizados do Plan-Assiste; 
IV - assessorar os gerentes estaduais sobre assuntos relativos ao cadastro de beneficiários; 
V - emitir e distribuir cartões para utilização na rede credenciada própria e nas redes auxiliares; e 
VI - fornecer informações à Secretaria de Gestão de Pessoas em casos de vacância de membros e servidores. 
 
Art. 61 . Ao Setor de Assistência Social compete: 
 
I - supervisionar as internações hospitalares de beneficiários do programa; 
II - acompanhar empresas de auditoria externa, a fim de dirimir dúvidas quanto aos relatórios dos pacientes internados; 
III - acompanhar o retorno das visitas e contatos feitos pelo Serviço Social; 
IV - promover o controle de internações; 
V - divulgar procedimentos para internação e dirimir dúvidas de beneficiários; 
VI - supervisionar as internações e os atendimentos em regime domiciliar, recebendo as solicitações, autorizando e emitindo guias, e gerenciando 
ingressos e desligamentos; 
VII - realizar reuniões com familiares para fins de admissão domiciliar; 
VIII - receber as demandas das empresas de internação domiciliar e dos beneficiários e/ou responsáveis; 
IX - executar o programa de acompanhamento de pós-internação; 
X - propor benefícios para os usuários e a respectiva normatização; e 
XI - planejar, propor e executar ações de prevenção e promoção à saúde. 
 
Art. 62 . À Diretoria de Credenciamento compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas à celebração e à manutenção de credenciamento com profissionais e entidades 
que compõem a rede credenciada de prestadores de serviços de saúde, no âmbito do Ministério Público da União; 
II - coordenar e monitorar as negociações dos valores dos serviços prestados em todo o território nacional, orientando as gerências regionais no processo 
de negociação; 
III - promover medidas que possibilitem otimizar as rotinas operacionais e normas executadas pelas gerências regionais, quanto aos processos de 
credenciamento;  
IV - prestar suporte e orientação quanto às normas e rotinas operacionais ligadas à Diretoria de Credenciamento; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 63 . Ao Núcleo de Negociação compete: 
 
I - analisar a parte negocial dos processos de credenciamento e dos Termos Aditivos de prestadores de serviço de saúde do Plan-Assiste do Ministério 
Público da União, em âmbito Nacional; 
II - apresentar estudos para subsidiar a definição dos valores remuneratórios da rede credenciada; 
III - analisar as propostas de pacotes para realização de procedimentos na área de saúde recebidas pelo programa e elaborar propostas conforme 
levantamento das necessidades dos beneficiários do Distrito Federal e dos Estados; 
IV - receber e analisar solicitações de reajuste dos procedimentos acordados com a rede credenciada do Distrito Federal e dos Estados; 
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V - elaborar minutas de Termos Aditivos quando estes se referirem à inclusão ou ao reajuste de procedimentos no âmbito do Distrito Federal, bem como 
orientar e oferecer suporte às gerências regionais quanto à realização dessa atividade; 
VI - parametrizar, nos sistemas informatizados, os valores acordados com os prestadores de serviço credenciados do Distrito Federal; 
VII - orientar e oferecer suporte às gerências regionais nas questões relativas às negociações de valores com a rede credenciada; 
VIII - monitorar os valores praticados no mercado de saúde nos Estados e no Distrito Federal; 
IX - manter tabela atualizada dos valores remuneratórios praticados pelo Plan-Assiste em cada unidade da federação; 
X - receber, encaminhar e registrar solicitações de reajuste nos termos de credenciamento, bem como as propostas de pacotes da rede credenciada; 
XI - identificar necessidades dos beneficiários junto ao Núcleo de Autorização e Controle do Plan-Assiste e sugerir ampliação da contratação de serviços 
de saúde; 
XII - elaborar mapeamento do quantitativo de credenciados junto às gerências regionais; e 
XIII - atuar na orientação às gerências regionais no tocante às questões relativas aos processos de credenciamento. 
 
Art. 64 . Ao Núcleo de Gestão do Cadastro de Credenciados compete: 
 
I - receber e conferir documentos para credenciamento de profissionais e de instituições; 
II - receber as demandas dos prestadores de serviços e tomar as providências necessárias; 
III - zelar pelo regular andamento dos processos de credenciamento; 
IV - cadastrar, alterar, excluir e manter atualizados os dados dos prestadores de serviço nos sistemas informatizados do Plan-Assiste; 
V - monitorar as vigências dos termos de credenciamento e solicitar aos prestadores o envio dos documentos para a celebração de novo termo de 
credenciamento; 
VI - identificar necessidades dos beneficiários e buscar a ampliação da oferta de serviços; 
VII - divulgar novos credenciados e organizar eventos relacionados ao credenciamento; 
VIII - orientar as gerências regionais quanto às rotinas de credenciamento; 
IX - participar, junto à Diretoria de Credenciamento, da elaboração do edital de abertura do credenciamento; e 
X - manter sob sua guarda os processos de credenciamentos vigentes. 
 
Art. 65 . À Diretoria Administrativa e Financeira compete: 
 
I - gerenciar as atividades de perícia técnica e de faturamento; 
II - gerenciar os recursos próprios do Plan-Assiste e da União, propondo políticas para sua aplicação; 
III - atestar a execução de despesas;  
IV - prestar suporte e orientação quanto às normas e rotinas operacionais ligadas à Diretoria Administrativa e Financeira; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 66 . Ao Núcleo de Faturamento compete planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades relacionadas à análise de reembolsos de 
beneficiários e de faturas de credenciados no âmbito do Ministério Público Federal. 
 
Art. 67 . Ao Setor de Análise Técnica compete: 
 
I - planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades relacionadas à auditoria de contas hospitalares e reembolsos no âmbito do Ministério 
Público Federal; 
II - realizar, quando necessário, visitas a beneficiários internados e análise de prontuários; 
III - auxiliar na elaboração e execução de atividades relacionadas à medicina preventiva e à promoção à saúde; e 
IV - prestar informações técnicas às demais áreas do Plan-Assiste, quando solicitadas. 
 
Art. 68 . Ao Núcleo Financeiro compete planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades relacionadas à execução das despesas e receitas do 
Plan-Assiste com recursos próprios e provenientes da União no âmbito do Ministério Público Federal. 
 

Capítulo IV 
Das Atribuições das unidades do Plan-Assiste 

 
Art. 69 . São atribuições dos chefes de Divisão, Seção e Setor do Plan-Assiste nas unidades do Ministério Público Federal, também denominados neste 
Regimento de Gerentes Regionais do Plan-Assiste: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relativas à sua área de atuação; e 
II - zelar pelas diretrizes do Planejamento Estratégico Institucional em sua área de atuação. 
 
Art. 70 . São atribuições dos substitutos dos chefes de Divisão, Seção e Setor do Plan-Assiste nas unidades do Ministério Público Federal: 
 
I - auxiliar o Gerente Regional no planejamento, na organização, na direção e no controle das atividades previstas neste Regimento; e 
II - substituir o Gerente Regional em seus impedimentos, afastamentos e vacância. 
 
Art. 71 . À Divisão, Seção ou Setor do Plan-Assiste nas unidades do Ministério Público Federal compete: 
 
I - promover o intercâmbio com instituições da sociedade civil e órgãos governamentais para atendimento dos beneficiários; 
II - gerenciar a rede credenciada local de prestadores de serviço ao Plan-Assiste; 
III - instruir os processos de credenciamento; 
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IV - praticar atos de gestão financeira do Plan-Assiste; 
V - treinar, acompanhar e orientar usuários na utilização dos sistemas informatizados do Plan-Assiste; 
VI - realizar serviços de atendimento, tais como: 
a) gerir as atividades relacionadas a autorização de procedimentos, supervisão da internação, cadastro de beneficiários e assistência social do Plan-Assiste; 
b) executar ações de prevenção e promoção da saúde no âmbito do Plan-Assiste; 
c) propor à Diretoria Executiva alterações relacionadas ao rol de procedimentos e ao cadastro de beneficiários; 
d) opinar sobre os pleitos dos beneficiários em sua área de competência; 
e) monitorar, supervisionar e executar atividades relacionadas ao atendimento aos beneficiários do Plan-Assiste; 
f) prestar orientações e esclarecimentos aos membros e servidores, ativos e inativos, bem como aos prestadores credenciados e às gerências regionais 
acerca dos procedimentos e benefícios disponíveis; 
g) emitir autorizações de procedimentos clínicos, cirúrgicos, paramédicos e odontológicos; 
h) analisar processos de reembolsos médicos, odontológicos, paramédicos e de auxílios com recursos próprios; 
i) receber documentos de beneficiários e promover a atualização dos sistemas informatizados do Plan-Assiste; 
j) solicitar e entregar cartões de identificação dos beneficiários; 
k) acompanhar as transações e orientar prestadores quanto à utilização dos sistemas de autorização eletrônica; 
l) receber as solicitações de internação e atendimento em domicílio ainda pendentes; 
m) autorizar e emitir guias referentes às internações e atendimentos domiciliares pendentes; 
n) receber as demandas das empresas de internação domiciliar e dos beneficiários e/ou responsáveis; 
o) elaborar, acompanhar, organizar e orientar as atividades relacionadas ao cadastramento de beneficiários; 
p) prestar informações aos beneficiários, membros e servidores acerca das condições de ingresso e permanência no Programa de Saúde; 
q) atualizar e manter os dados cadastrais de beneficiários nos sistemas informatizados do programa; 
r) emitir e distribuir cartões para utilização na rede credenciada própria e nas redes auxiliares; 
s)  fornecer informações à Secretaria de Gestão de Pessoas em casos de vacância de servidores; e 
t) enviar comunicações aos membros e servidores sobre assuntos de seu interesse referentes ao Plan-Assiste; 
VII -  realizar serviços de credenciamento, tais como: 
a) coordenar, supervisionar e monitorar as atividades relacionadas à celebração e à manutenção de termos de credenciamento com as entidades da rede 
credenciada de prestadores de serviços de saúde; 
b) receber e conferir documentos para credenciamento das instituições; 
c) receber as demandas dos prestadores de serviços referentes, entre outros, à inclusão de membros de corpo clínico, de especialidades e de filiais, 
alteração de endereços e de representantes legais, e tomar as providências necessárias, como a promoção do cadastro nos sistemas informatizados do 
Plan-Assiste, o envio para vistoria das instalações e a elaboração de Termos Aditivos; 
d) zelar pelo regular andamento dos processos de credenciamento; 
e) cadastrar, alterar, excluir e manter atualizados os dados dos prestadores de serviço nos sistemas informatizados do Plan-Assiste; 
f) monitorar as vigências dos termos de credenciamento e solicitar aos prestadores o envio dos documentos para a celebração de novo Termo de 
Credenciamento; 
g) identificar necessidades dos beneficiários e buscar a ampliação da oferta de serviços; 
h) divulgar novos credenciados; 
i) manter o banco de dados atualizado com as informações dos prestadores de serviço; e 
j) manter sob sua guarda os processos de credenciamento vigentes; 
VIII - realizar serviços de faturamento, tais como: 
a) gerir as atividades de perícia técnica e de faturamento; 
b) atestar a execução de despesas; 
c) coordenar, executar, supervisionar e monitorar as atividades relacionadas à análise de reembolsos de beneficiários e de faturas de credenciados no 
âmbito do Ministério Público Federal; e 
d) coordenar, supervisionar e monitorar as atividades relacionadas à execução das despesas do Plan-Assiste com recursos próprios e provenientes da 
União, no âmbito do Ministério Público Federal; 
IX - realizar serviços de análise técnica, tais como: 
a) coordenar, executar, supervisionar e monitorar as atividades relacionadas à auditoria de contas hospitalares e reembolsos no âmbito do Ministério 
Público Federal; 
b) realizar, quando necessário, visitas a beneficiários internados e análise de prontuários; e 
c) prestar informações técnicas às demais áreas do Plan-Assiste, quando solicitadas. 
 

TÍTULO VI 
DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Capítulo I 

Da Secretaria de Administração 
 
Art. 72 . À Secretaria de Administração, unidade orgânica nacional de direção e coordenação, compete: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relacionadas a contratações, planejamento e execução orçamentária, execução financeira, 
materiais, patrimônio, sustentabilidade,  serviços gerais e transporte; e 
II - orientar tecnicamente as unidades do Ministério Público Federal na execução das atividades especificadas no inciso I. 
 

Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Secretaria de Administração 
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Art. 73 .  A Secretaria de Administração tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Gabinete; 
II - Assessoria Técnica; 
III - Assessoria de Atendimento e Suporte à Atividade Finalística; 
IV - Coordenadoria de Contratações Nacionais Estratégicas; 
V - Divisão de Sustentabilidade; 
VI - Divisão de Transporte; 
VII - Divisão de Análise de Infrações e Sanções Administrativas; 
VIII - Coordenadoria de Licitações e Disputas Eletrônicas; 
IX - Subsecretaria de Contratações e Gestão Contratual: 
a) Divisão de Suporte às Contratações; 
b) Divisão de Suporte às Contratações Diretas e Registro de Preços; 
c) Divisão de Contratos; 
d) Divisão de Gestão Documental de Contratos; e 
e) Divisão de Serviços Gerais; 
X - Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira: 
a) Divisão de Programação e Execução Orçamentária; 
b) Divisão de Execução Financeira; 
c) Núcleo de Conformidade dos Registros de Gestão; e 
XI - Coordenadoria de Logística: 
a) Divisão de Almoxarifado; e 
b) Divisão de Patrimônio. 
 

Capítulo III 
Das Atribuições da Secretaria de Administração 

 
Art. 74 . São atribuições específicas do Secretário de Administração: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Secretaria de Administração; 
II - propor políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível nacional, alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional; 
III - autorizar a instauração de processo de licitação e adesão à ata de registro de preços; 
IV - homologar licitação; 
V - autorizar a dispensa e declarar situação de inexigibilidade de licitação; 
VI - ordenar despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos internos e zelando pela 
observância das normas emanadas dos Sistemas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira; 
VII - propor ao Secretário-Geral a alienação de bens móveis; 
VIII - autorizar a instauração dos processos administrativos visando à apuração de infrações em desfavor de licitantes e contratados; 
IX - aplicar penalidade de advertência e de multa a licitantes e contratados; 
X - propor ao Secretário-Geral, conforme o caso, a aplicação de penalidades administrativas ou o arquivamento de processo administrativo instaurado 
em desfavor de licitantes e contratados; 
XI - expedir portarias para a designação de gestores e fiscais de contratos; 
XII - expedir instruções de serviço no âmbito de suas atribuições;  
XIII - promover políticas e práticas de sustentabilidade na sua área de atuação; e 
XIV - firmar contratos administrativos nos âmbitos nacional ou da Procuradoria Geral da República. 
 
Art. 75 . Ao Gabinete compete coordenar, organizar e executar as atividades de expediente e de apoio administrativo. 
 
Art. 76 . À Assessoria Técnica compete: 
 
I - prestar assessoria em gestão estratégica e governança institucional no âmbito da Secretaria de Administração; 
II - planejar e monitorar a estratégia organizacional no âmbito da Secretaria de Administração; 
III - apoiar atividades e projetos que aprimoram métodos de trabalho da gestão administrativa; 
IV - apoiar a divulgação das ações de comunicação ligadas ao planejamento estratégico no âmbito da Secretaria de Administração; 
V - catalogar, disseminar e apoiar boas práticas de gestão visando ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades e do trabalho alinhado à estratégia 
com foco em resultados; 
VI - auxiliar os gestores da Secretaria de Administração a implementar políticas e diretrizes definidas pelo Secretário de Administração; 
VII - monitorar a execução das prioridades elencadas no planejamento da Secretaria de Administração, bem como realizar ou propor estudos técnicos 
para subsidiar o processo decisório; 
VIII - elaborar e monitorar instrumentos de planejamento e relatórios de planos, painéis, indicadores e metas, no âmbito da Secretaria de Administração; 
IX - fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos e ferramentas gerenciais da Secretaria de Administração; 
X - gerir as informações referentes ao Portal da Transparência do Ministério Público Federal; e 
XI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 77 . À Assessoria de Atendimento e Suporte à Atividade Finalística compete: 
I - prestar o atendimento à área-fim quanto às demandas de bens e serviços, encaminhando a solicitação à área pertinente; 
II - acompanhar o processamento da solicitação, mantendo a área demandante informada do trâmite do pedido; e 
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III - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 78 . À Coordenadoria de Contratações Estratégicas Nacionais compete: 
 
I - desenvolver, propor e implementar modelos, mecanismos, processos e procedimentos para aquisição e contratação compartilhadas de bens e serviços 
de uso em comum pelos órgãos do Ministério Público Federal; 
II - planejar, coordenar, monitorar e operacionalizar as atividades relacionadas à inteligência e à estratégia de licitação, aquisição e contratação de bens 
e serviços de uso em comum a partir da demanda estimada pelas unidades do Ministério Público Federal; 
III - coordenar o processo de padronização e catalogação de itens sob sua responsabilidade no catálogo de materiais e serviços do Ministério Público 
Federal; 
IV - realizar as licitações para aquisição e contratação de bens e serviços de uso em comum sob sua responsabilidade; 
V - acompanhar a formalização dos contratos referentes aos bens e serviços sob sua responsabilidade junto às unidades do Ministério Público Federal, 
orientando-as quanto à gestão contratual; 
VI - propor ao Secretário de Administração a expedição de instruções de serviço para efetivação de suas atribuições, observadas as normas gerais definidas 
pela Secretaria-Geral do Ministério Público Federal; e 
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 79 . À Divisão de Sustentabilidade compete planejar, organizar, supervisionar e monitorar: 
 
I - as ações de sustentabilidade no Ministério Público Federal;  
II - a implementação das diretrizes socioambientais; e 
III - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 80 . À Divisão de Transporte compete planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades relativas a: 
 
I - transporte de pessoas e materiais; 
II - guarda, conservação e manutenção dos veículos oficiais pertencentes à frota da Procuradoria-Geral República;  
III - frota do Ministério Público Federal em âmbito nacional; e 
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 81 . À Divisão de Análise de Infrações e Sanções Administrativas compete: 
 
I - expedir ou receber representações e comunicações sobre infrações praticadas por licitantes e contratados;  
II - propor ao Secretário de Administração, de ofício ou por provocação do fiscal, a instauração de processo administrativo em face de licitantes e 
contratados; 
III - praticar os atos necessários à instrução processual; 
IV - notificar as empresas ou pessoas físicas envolvidas para o exercício do contraditório e ampla defesa; 
V - encaminhar relatório conclusivo com proposta de arquivamento ou aplicação de penalidades administrativas; 
VI - registrar, nos sistemas pertinentes, as sanções aplicadas;  
VII - providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente; e 
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 82 . À Coordenadoria de Licitações e Disputas Eletrônicas compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as licitações e cotações eletrônicas no âmbito da Procuradoria-Geral da República; 
II - orientar as unidades do Ministério Público Federal sobre os procedimentos licitatórios e disputas eletrônicas;  
III - elaborar os editais das licitações realizadas no âmbito da Procuradoria-Geral da República; 
IV - apoiar a Comissão Permanente de Licitação, inclusive em suas atividades relacionadas a: 
a) condução dos processos licitatórios nas modalidades concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão; 
b) publicação dos atos previstos na legislação pertinente; 
c) recebimento, exame e deliberação sobre pedidos de esclarecimentos e impugnações ao instrumento convocatório; 
d) julgamento das fases de habilitação e classificação de propostas; 
e) realização das diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento licitatório;  
f) adjudicação do objeto, quando não houver recurso; 
g) encaminhamento do processo administrativo, devidamente instruído, à autoridade competente, para decisão acerca da homologação e adjudicação do 
objeto da licitação; e 
h) recebimento do recurso, exercendo juízo de reconsideração ou, mantendo a decisão, prestação de informações, submetendo o processo à autoridade 
superior para decisão; 
V - apoiar o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, inclusive em suas atividades relacionadas a: 
a) representação da Comissão nos assuntos de sua competência; 
b) planejamento, organização, supervisão, monitoramento e execução das atividades da Comissão; e 
c) presidência das sessões de licitação; 
VI - apoiar o Pregoeiro, inclusive em suas atividades relacionadas a: 
a) condução, com o auxílio da equipe de apoio, das licitações na modalidade pregão; 
b) presidência das sessões de pregão, assim como as de contratação via cotação eletrônica; 
c) planejamento, organização, supervisão e monitoramento dos trabalhos da equipe de apoio; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 56 
 
d) recebimento, exame e deliberação, com apoio do setor requisitante do objeto e do responsável pela elaboração do edital, sobre pedidos de 
esclarecimentos e impugnações ao instrumento convocatório; 
e) publicação dos atos previstos na legislação pertinente; 
f) realização das diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento licitatório;  
g) decisão sobre habilitação, aceitação de proposta e adjudicação do objeto do pregão; 
h) juízo prévio de admissibilidade do recurso, reconhecendo a procedência, caso em que reformará o ato recorrido ou, mantendo a decisão, prestará 
informações, submetendo o processo à autoridade superior para decisão do recurso; e 
i) encaminhamento do processo devidamente instruído à autoridade superior, com proposta de homologação. 
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 83 . À Subsecretaria de Contratações e Gestão Contratual compete:  
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar a execução das atividades relacionadas à contratação de bens e serviços, bem como à gestão e fiscalização 
destes;  
II - propor ao Secretário de Administração a adoção de políticas e diretrizes no âmbito do Ministério Público Federal, visando ao aprimoramento e 
padronização das atividades mencionadas nos incisos anteriores; e 
III - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 84 . À Divisão de Suporte às Contratações compete: 
 
I - zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações; 
II - prestar apoio e orientação técnica às unidades requisitantes na elaboração de termos de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações;  
III - elaborar, em conjunto com a área requisitante, termos de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações;  
IV - encaminhar à autoridade competente, mediante relatório fundamentado, o processo administrativo devidamente instruído, para decisão sobre a 
abertura de licitação; 
V - realizar o acompanhamento das contratações, desde a identificação da necessidade até a entrega do objeto; e 
VI - desenvolver e propor modelos, métodos e processos de trabalho pertinentes à sua área de atuação. 
Art. 85 . À Divisão de Suporte às Contratações Diretas e Registro de Preços compete: 
 
I - exercer as atividades relacionadas à gerência de registro de preços; 
II - zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações diretas; 
III - prestar apoio e orientação técnica às unidades requisitantes na elaboração de termo de referência e projeto básico;  
IV - elaborar, em conjunto com a área requisitante, termo de referência ou projeto básico;  
V - encaminhar à autoridade competente, mediante relatório fundamentado, o processo administrativo devidamente instruído, para decisão sobre a 
contratação; 
VI - realizar o acompanhamento das contratações, desde a identificação da necessidade até a entrega do objeto; e 
VII - desenvolver e propor modelos, métodos e processos de trabalho pertinentes à sua área de atuação. 
 
Art. 86 . À Divisão de Contratos compete: 
 
I - elaborar minutas de contratos, aditivos, apostilas e outros instrumentos similares; e 
II - analisar a vantagem econômica das renovações contratuais, responsabilizando-se pela respectiva pesquisa de mercado e instrução processual. 
 
Art. 87 . À Divisão de Gestão Documental de Contratos compete: 
 
I - orientar e prestar suporte técnico aos fiscais de contratos; 
II - promover a gestão documental dos contratos com mão de obra residente, no âmbito da Procuradoria-Geral da República; e 
III - acompanhar e monitorar os prazos contratuais no âmbito da Procuradoria-Geral da República. 
 
Art. 88 . À Divisão de Serviços Gerais compete planejar, organizar, supervisionar e monitorar a execução dos serviços de apoio administrativo, limpeza 
e conservação, copeiragem, jardinagem e outros de natureza similar. 
 
Art. 89 . À Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar, monitorar e executar as atividades relacionadas ao planejamento orçamentário da Secretaria de Administração e à 
execução dos recursos orçamentários e financeiros sob sua responsabilidade; e 
II - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 90 . À Divisão de Programação e Execução Orçamentária compete: 
 
I -  planejar, organizar, supervisionar, monitorar e executar a movimentação e aplicação dos créditos orçamentários destinados à Unidade Administrativa 
de Gestão; 
II - realizar estudos, levantamentos e análises de natureza orçamentária visando ao aprimoramento do planejamento da Secretaria de Administração;  
III - colaborar com a realização da proposta orçamentária do Ministério Público Federal, consolidando as informações encaminhadas pelas respectivas 
chefias da Secretaria de Administração;  
IV - inserir e atualizar as informações orçamentárias da Unidade Administrativa de Gestão no Portal da Transparência e em outros ambientes virtuais em 
que se fizer necessário o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e atos normativos correlatos; 
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V - avaliar a execução orçamentária da Unidade Administrativa de Gestão com base em regulamento específico e preparar o relatório de execução 
orçamentária e financeira do exercício; 
VI - acompanhar, mensalmente, por plano interno, a programação e a execução orçamentária da Secretaria de Administração; 
VII - consolidar a reprogramação orçamentária no âmbito da Secretaria de Administração; 
VIII - consolidar a avaliação do desempenho realizada pelos cogestores no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão, conforme regulamentação 
específica do sistema de planejamento; 
IX - fornecer dados da Secretaria de Administração, necessárias para instruir a tomada de contas do Procurador-Geral da República; e 
X - auxiliar na elaboração do Plano Plurianual da Unidade Administrativa de Gestão com base nos Planos Internos e/ou ação orçamentária utilizados na 
programação e execução orçamentária e financeira das Unidades Administrativas Vinculadas. 
 
Art. 91 . À Divisão de Execução Financeira compete: 
 
I -  planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades relativas à movimentação e execução dos recursos financeiros descentralizados e próprios 
arrecadados pela Secretaria de Administração; 
II - realizar estudos, levantamentos e análises de natureza financeira, visando ao aprimoramento do planejamento da Unidade Administrativa de Gestão; 
III - inserir e atualizar as informações financeiras da Unidade Administrativa de Gestão no Portal da Transparência e em outros ambientes virtuais em 
que se fizer necessário o cumprimento da Lei de Acesso à Informação e de atos normativos correlatos; e 
IV - avaliar a execução financeira da Unidade Administrativa de Gestão com base em regulamento específico e preparar o relatório de execução 
orçamentária e financeira do exercício. 
 
Art. 92 . Ao Núcleo de Conformidade dos Registros de Gestão compete planejar, organizar, supervisionar, monitorar e executar a certificação dos registros 
dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, bem como a 
existência de documentos hábeis que comprovem as operações.  
 
Art. 93 . À Coordenadoria de Logística compete: 
 
I -  planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relativas ao material de consumo e ao material permanente no âmbito da Procuradoria-Geral 
da República; e 
II - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 94 . À Divisão de Almoxarifado compete planejar, organizar, supervisionar e monitorar: 
 
I - a aquisição de material de consumo, atendendo a critérios de sustentabilidade e padronização; e 
II - o material de consumo disponível no almoxarifado, propondo, quando cabível, o desfazimento, em observância aos critérios de sustentabilidade e 
padronização. 
 
Art. 95 . À Divisão de Patrimônio compete: 
 
I -  planejar, organizar, supervisionar e monitorar a aquisição de materiais permanentes, atendendo a critérios de sustentabilidade e padronização, bem 
como a situação daqueles constantes do patrimônio da Procuradoria-Geral da República; e  
II - supervisionar e monitorar os registros patrimoniais e contábeis dos bens imóveis afetados ao Ministério Público Federal, no âmbito da Procuradoria-
Geral da República. 
 

Capítulo IV 
Das Atribuições das Unidades de Administração 

 
Art. 96 . Às Coordenadorias de Administração compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas a aquisições, contratações e gestão contratual; patrimônio, almoxarifado e serviços 
gerais; gestão socioambiental; logística, manutenção e infraestrutura; e execução orçamentária e financeira dos recursos destinados à unidade;   
II - orientar tecnicamente as Unidades Administrativas Vinculadas na execução das atividades especificadas no inciso I, no que for cabível; e 
III - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 97 . São atribuições específicas do Coordenador de Administração propor: 
 
I - políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível local, alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional;  
II - a homologação de pregão, assim como a adjudicação e a homologação de outras modalidades de licitação, conforme o caso; 
III - a abertura de processo para a aquisição de bens ou contratação de serviços por licitação, mediante adesão à ata de registro de preços, dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, após devidamente instruído pela área competente, atendendo aos prazos previstos no calendário de contratações, conforme 
o caso; 
IV - a alienação de bens móveis ao Secretário Estadual; 
V - a instauração dos processos administrativos visando à apuração de infrações em desfavor de licitantes e contratados; e 
VI - a aplicação de penalidades ou o arquivamento de processo administrativo instaurado em desfavor de licitantes e contratados. 
 
Art. 98 . À Divisão e Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas compete: 
 
I - planejar, organizar, supervisionar e monitorar as licitações e cotações eletrônicas no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão; 
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II - orientar as Unidades Administrativas Vinculadas sobre os procedimentos licitatórios e disputas eletrônicas;  
III - elaborar os editais das licitações realizadas no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão; 
IV - revisar tecnicamente os processos de licitação, antes de ser submetido à decisão do ordenador de despesas; e 
V - planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, pelas Comissões Especiais e 
Licitação e pela equipe de pregão. 
 
Art. 99 . À Comissão Permanente de Licitação e às Comissões Especiais de Licitação compete: 
 
I - conduzir os processos licitatórios nas modalidades concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão; 
II - providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente; 
III - receber e examinar os pedidos de esclarecimentos e impugnações ao instrumento convocatório e sobre eles deliberar; 
IV - julgar as fases de habilitação e classificação de propostas; 
V - realizar as diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento licitatório;  
VI - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
VII - encaminhar o processo administrativo, devidamente instruído, à autoridade competente, para decisão acerca da homologação e, em caso de recurso, 
da adjudicação do objeto da licitação;  
VIII - receber recurso e sobre eles se manifestar, mediante juízo de reconsideração de seus atos ou mantença da decisão, prestar informações e submeter 
o processo à autoridade superior para decisão; e 
IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 100 . Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e aos Presidentes das Comissões Especiais de Licitação compete: 
 
I - representar a Comissão nos assuntos de sua competência; 
II - planejar, organizar, supervisionar, monitorar e executar as atividades da Comissão; e 
III - presidir as sessões de licitação. 
 
Art. 101 . Ao Pregoeiro compete: 
 
I - conduzir, com o auxílio da equipe de apoio, as licitações na modalidade pregão; 
II - presidir as sessões de pregão, assim como as de contratação via cotação eletrônica; 
III - receber, examinar e deliberar, com apoio do setor requisitante do objeto e do responsável pela elaboração do edital, sobre pedidos de esclarecimentos 
e impugnações ao instrumento convocatório; 
IV - providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente; 
V - realizar as diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento licitatório;  
VI - decidir sobre habilitação, aceitação de proposta e adjudicação do objeto do pregão; 
VII - exercer juízo prévio de admissibilidade do recurso, podendo reconhecer a procedência do pedido, caso em que reformará o ato recorrido ou, 
mantendo a decisão, prestar informações, submetendo o processo à autoridade superior para decisão do recurso; e 
VIII - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior, com proposta de homologação. 
 
Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo serão desempenhadas por servidores designados, com ou sem o exercício de função de confiança 
ou cargo em comissão. 
 
Art. 102 . À Seção, ao Setor de Conformidade dos Registros de Gestão ou ao responsável pela função compete: 
 
I -  organizar, supervisionar, monitorar e executar a certificação dos registros dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos 
no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, além da existência de documentos hábeis que comprovem as operações; e 
II - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Parágrafo único. As atribuições previstas neste artigo deverão ser realizadas por servidor diretamente vinculado às Secretarias Estaduais, quando não 
houver a área correspondente na estrutura administrativa da Unidade. 
 
Art. 103 . À Divisão, Núcleo e Seção de Execução Orçamentária e Financeira compete: 
 
I - planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades do seu âmbito de atuação; 
II - processar as respectivas anulações; 
III - proceder à apuração e manter posição atualizada dos saldos orçamentários, bem como das despesas para inscrição em “Restos a Pagar”; 
IV - prestar informações em processos relativos às despesas de consumo, serviços ou bens de capital; 
V - fornecer as informações necessárias à elaboração da proposta de programação e reprogramação orçamentária da Unidade, assim como para subsidiar 
a tomada de contas anual do Ministério Público Federal; 
VI - emitir documentos pertinentes ao pagamento de despesas; 
VII - efetuar e controlar o pagamento de todas as despesas no âmbito da Unidade; 
VIII - alimentar e manter atualizados sistemas informatizados institucionais, bem como planilhas de acompanhamento de despesas; 
IX - registrar, controlar, instruir e acompanhar os processos de suprimentos de fundos e orientar tecnicamente os supridos; 
X - emitir Guias de Recolhimento da União - GRU, para ressarcimento de valores, expedindo orientações, conforme a necessidade, bem como acompanhar 
o efetivo recolhimento; 
XI - manter atualizado o rol de responsáveis, em sistema próprio;  
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XII - efetuar análise, correção, registros, lançamentos, atualização, bem como proceder aos envios necessários, dentro da sua esfera de atribuição, em 
sistemas informatizados, conforme o caso; 
XIII - acompanhar a tramitação dos projetos de lei de créditos orçamentários enviados ao Congresso Nacional;  
XIV - acompanhar, a partir da tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional, o sistema inerente ao Orçamento – Sistema Integrado de 
Administração Financeira – até o término do exercício financeiro; e 
XV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 104 . À Divisão e Seção de Contratações e Gestão Contratual compete: 
 
I - planejar, organizar, supervisionar e monitorar a execução das atividades relacionadas à contratação de bens e serviços, bem como a gestão e fiscalização 
destes;  
II - propor ao Coordenador de Administração a adoção de políticas e diretrizes no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão do Ministério Público 
Federal, visando ao aprimoramento e à padronização das atividades mencionadas no inciso anterior;  
III - zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações; 
IV - prestar apoio e orientação técnica às unidades requisitantes na elaboração de termos de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações; 
V - elaborar, em conjunto com a área requisitante, termos de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações;  
VI - encaminhar à autoridade competente, mediante relatório fundamentado, o processo administrativo devidamente instruído, para decisão sobre a 
contratação direta ou licitação; 
VII - realizar o acompanhamento das contratações, desde a identificação da necessidade até a entrega do objeto;  
VIII - desenvolver e propor modelos, métodos e processos de trabalho pertinentes a sua área de atuação; 
IX - exercer as atividades relacionadas à gerência de registro de preços; 
X - zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações diretas; 
XI - elaborar minutas de contratos, aditivos, apostilas e outros instrumentos similares; 
XII - analisar a vantagem econômica das renovações contratuais, realizando ou orientando os responsáveis pela respectiva pesquisa de mercado e instrução 
processual; 
XIII - orientar e prestar suporte técnico aos fiscais de contratos; 
XIV - promover a gestão documental dos contratos no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão e das Unidades Administrativas Vinculadas; 
XV - acompanhar e monitorar, juntamente com os respectivos fiscais, os prazos contratuais de responsabilidade da Unidade Administrativa de Gestão e 
das Unidades Administrativas Vinculadas; 
XVI - expedir ou receber representações e comunicações sobre infrações praticadas por licitantes e contratados;  
XVII - propor ao Coordenador de Administração, de ofício ou por provocação do fiscal do contrato, a instauração de processo administrativo em face de 
licitantes e contratados; 
XVIII - praticar os atos necessários à instrução dos processos administrativos; 
XIX - encaminhar notificação às empresas ou pessoas físicas envolvidas para o exercício do contraditório e ampla defesa em processos de apuração de 
infração contratual, mantendo o controle de prazos e o registro e acompanhamento dos processos de aplicação de penalidades; 
XX - encaminhar relatório conclusivo com proposta de arquivamento ou aplicação de penalidades administrativas; 
XXI - registrar, nos sistemas pertinentes, as sanções aplicadas; e 
XXII - providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente. 
 
 
Art. 105 . À Seção de Contratos compete: 
 
I - elaborar minutas de contratos, aditivos, apostilas e outros instrumentos similares; e 
II - analisar a vantagem econômica das renovações contratuais, responsabilizando-se pela respectiva pesquisa de mercado e instrução processual. 
 
Art. 106 . Ao Núcleo, Seção e Setor de Manutenção e Serviços Gerais incumbe planejar, organizar, supervisionar e monitorar a execução dos serviços 
de apoio administrativo; limpeza e conservação; copeiragem; jardinagem; e outros de natureza similar. 
 
Art. 107 . À Divisão, Seção e Setor de Logística e Serviços Gerais incumbe planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas ao 
material de consumo e ao material permanente no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão e Unidades Administrativas Vinculadas e ainda: 
 
I - promover a aquisição de material de consumo e bens permanentes, atendendo a critérios de sustentabilidade, economicidade e padronização;  
II - gerir o material de consumo disponível no almoxarifado, assim como os materiais permanentes constantes do patrimônio das Unidades, propondo, 
quando cabível, o desfazimento, em observância aos critérios de sustentabilidade e padronização; 
III - manter o material de consumo disponível no almoxarifado, assim como os materiais permanentes em estoque adequadamente acondicionados; e 
IV - controlar os registros patrimoniais e contábeis dos bens imóveis afetados ao Ministério Público Federal, no âmbito da respectiva Unidade. 
 
Art. 108 . Aos Coordenadores das Procuradorias da República nos Municípios compete: 
 
I - representar a Coordenadoria nos assuntos de sua competência; 
II - assessorar o(s) Membro(s) da Unidade quanto ao planejamento e gestão administrativa da Procuradoria, zelando pelo cumprimento da legislação e 
normas pertinentes, na conformidade das orientações técnicas emanadas pela Unidade Administrativa de Gestão a que se vincula; 
III - coordenar as atividades visando ao alcance dos objetivos e das metas da Unidade; 
IV - organizar e distribuir as tarefas entre os integrantes da equipe; 
V - promover a integração das atividades da Coordenadoria entre os diversos níveis da organização; 
VI - promover, em conjunto com o gestor do contrato, as medidas necessárias ao acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços; 
VII - elaborar projetos básicos, termos de referência e pesquisas de mercado nas aquisições de bens e serviços relacionados a sua esfera de competência; 
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VIII - subsidiar todas as etapas do procedimento licitatório, da contratação e respectiva execução; e 
IX - exercer outras atribuições de caráter local fixadas pela autoridade superior, observando o limite das competências que lhe foram conferidas. 
 

TÍTULO VII 
DA ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 
Capítulo I 

Da Secretaria de Engenharia e Arquitetura 
 
Art. 109 . À Secretaria de Engenharia e Arquitetura, unidade orgânica nacional de direção e coordenação compete: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar a execução das atividades de obras, projetos e serviços de engenharia, de arquitetura e de manutenção das 
instalações prediais necessárias à execução e à conservação da estrutura física, às reformas e ampliações e à manutenção das instalações das sedes das 
unidades do Ministério Público Federal e dos imóveis por ele administrados; e 
II - orientar tecnicamente as unidades do Ministério Público Federal na execução das atividades especificadas no inciso I. 
 

Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Secretaria de Engenharia e Arquitetura 

 
Art. 110 .  A Secretaria de Engenharia e Arquitetura tem a seguinte estrutura administrativa: 
I - Gabinete; 
II - Subsecretaria de Projetos e Obras: 
a) Divisão de Arquitetura; 
b) Divisão de Engenharia Civil; 
c) Divisão de Engenharia Elétrica; e 
d) Divisão de Engenharia Mecânica; 
III - Coordenadoria de Manutenção e Serviços de Engenharia: 
a) Divisão de Manutenção de Instalações Mecânicas e Automação; e 
b) Divisão de Manutenção de Instalações Elétricas e Civil. 
 

Capítulo III 
Das atribuições da Secretaria de Engenharia e Arquitetura 

 
Art. 111 . São atribuições específicas do Secretário de Engenharia e Arquitetura: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Secretaria; 
II - propor políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível nacional, alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional;  
III - promover políticas e práticas de sustentabilidade na sua área de atuação; e 
IV - assinar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) dos Engenheiros e Arquitetos que 
desenvolvem atividades técnicas no âmbito da Procuradoria-Geral da República. 
 
Art. 112 . Ao Gabinete compete coordenar, organizar e executar as atividades de expediente e de apoio administrativo. 
 
Art. 113 . À Subsecretaria de Projetos e Obras compete: 
 
I - planejar, coordenar, orientar e acompanhar a execução das atividades de obras e projetos de engenharia e arquitetura no âmbito do Ministério Público 
Federal; e 
II - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 114 . À Divisão de Arquitetura compete: 
 
I - orientar e padronizar atividades de obras e projetos de arquitetura; 
II - analisar e elaborar projetos de arquitetura e coordenar a compatibilização com as demais áreas; 
III - participar de vistorias de imóveis destinados à locação, à reforma, à aquisição e à cessão, emitindo parecer sobre sua viabilidade; 
IV - elaborar termo de referência para contratação de projetos; 
V - fiscalizar os contratos de obras e projetos relacionados à sua área de atuação; e 
VI - assessorar e dar consultoria aos projetos e obras no âmbito do Ministério Público Federal. 
 
Art. 115 . À Divisão de Engenharia Civil compete: 
 
I - orientar e padronizar atividades de obras e projetos de engenharia civil; 
II - analisar e elaborar projetos de engenharia civil; 
III - participar de vistorias de imóveis destinados à locação, à reforma, à aquisição e à cessão, emitindo parecer sobre sua viabilidade; 
IV - elaborar termo de referência para contratação de obras e de projetos de engenharia civil; 
V - fiscalizar os contratos de projetos e obras relacionados à sua área de atuação; e 
VI - assessorar e dar consultoria aos projetos e obras no âmbito do Ministério Público Federal. 
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Art. 116 . À Divisão de Engenharia Elétrica compete: 
 
I - orientar e padronizar atividades de obras e projetos de engenharia elétrica; 
II - analisar e elaborar projetos de engenharia elétrica; 
III - participar de vistorias de imóveis destinados à locação, à reforma, à aquisição e à cessão, emitindo parecer sobre sua viabilidade; 
IV - elaborar termo de referência para contratação de obras e de projetos de engenharia elétrica; 
V - fiscalizar os contratos de projetos e obras relacionados à sua área de atuação; e 
VI - assessorar e dar consultoria aos projetos e obras no âmbito do Ministério Público Federal. 
 
Art. 117 . À Divisão de Engenharia Mecânica compete: 
 
I - orientar e padronizar atividades de obras e projetos de engenharia mecânica; 
II - analisar e elaborar projetos de engenharia mecânica; 
III - participar de vistorias de imóveis destinados à locação, à reforma, à aquisição e à cessão, emitindo parecer sobre sua viabilidade; 
IV - elaborar termo de referência para contratação de obras e de projetos de engenharia mecânica; 
V - fiscalizar os contratos de projetos e obras relacionados a sua área de atuação; e 
VI - assessorar e dar consultoria aos projetos e obras no âmbito do Ministério Público Federal. 
 
Art. 118 . À Coordenadoria de Manutenção e Serviços de Engenharia compete: 
 
I - planejar, coordenar e acompanhar a execução das atividades de manutenção das instalações prediais necessárias à execução e à conservação da 
estrutura física das edificações da Procuradoria-Geral da República e seus anexos; e 
II - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade determinadas pela chefia imediata. 
 

Art. 119 . À Divisão de Manutenção de Instalações Mecânicas e Automação compete: 
 
I - fiscalizar as atividades de manutenção continuada das instalações mecânicas e de automação nas edificações da Procuradoria-Geral da República e 
em imóveis sob sua administração no Distrito Federal; e 
II - elaborar termo de referência para contratação de serviços de manutenção continuada das instalações mecânicas e de automação no âmbito da 
competência da Secretaria de Engenharia e Arquitetura. 
 
Art. 120 . À Divisão de Manutenção das Instalações Elétricas e Civil compete: 
 
I - fiscalizar as obras no âmbito da Procuradoria-Geral da República e em imóveis sob sua administração no Distrito Federal; 
II - elaborar termos de referência para contratação de projetos no âmbito da Procuradoria-Geral da República e em imóveis sob sua administração no 
Distrito Federal; 
III - elaborar termos de referência para contratação de serviços de manutenção elétrica e civil no âmbito da Procuradoria-Geral da República e em imóveis 
sob sua administração no Distrito Federal; 
IV - vistoriar os imóveis funcionais sob a administração da Procuradoria-Geral da República, para emissão de termo de outorga, ou sua revogação, a 
membro do Ministério Público Federal; e 
V - atuar no acompanhamento das coberturas da apólice de seguro no âmbito da Procuradoria-Geral da República e em imóveis sob sua administração 
no Distrito Federal. 
 

Capítulo IV 
Das Atribuições das Unidades de Engenharia e Arquitetura 

 
Art. 121 . À Divisão, Seção, Núcleo ou Setor de Engenharia e Arquitetura compete: 
 
I - planejar, organizar, supervisionar e monitorar, com o apoio e a orientação técnica da Secretaria de Engenharia e Arquitetura, a execução das atividades 
de obras, projetos e serviços de engenharia, de arquitetura e de manutenção das instalações prediais necessárias à construção e à conservação da estrutura 
física, às reformas e às ampliações e à manutenção das instalações prediais das Unidades Administrativas de Gestão, das Unidades Administrativas 
Vinculadas e dos imóveis sob sua administração;  
II - elaborar termo de referência ou projeto básico para subsidiar a contratação de serviços atribuídos à área;  
III - fiscalizar e acompanhar as obras e serviços atribuídos à área;  
IV - analisar e elaborar projetos de engenharia e de arquitetura atribuídos à área; 
V - realizar o acompanhamento e a fiscalização das atividades de manutenção, reforma e ampliação das instalações prediais atribuídos à área;  
VI - vistoriar imóveis destinados à locação, à reforma, à aquisição e à cessão de sua Unidade Administrativa de Gestão e de suas Unidades Administrativas 
Vinculadas, emitindo parecer sobre sua viabilidade; 
VII - colaborar com a instrução dos processos administrativos relacionados às contratações de sua área;  
VIII - elaborar propostas e realizar estudos para alteração de leiautes, visando a otimização do uso do espaço das instalações de sua Unidade 
Administrativa de Gestão e de suas Unidades Administrativas Vinculadas;  
IX - atuar no acompanhamento das coberturas de apólice de seguro de sua Unidade Administrativa de Gestão e de suas Unidades Administrativas 
Vinculadas; 
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Parágrafo único. As atribuições contidas neste artigo deverão ser desempenhadas por profissionais habilitados em engenharia e arquitetura quando não 
houver a área correspondente na estrutura administrativa da Unidade. 
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TÍTULO VIII 

DA GESTÃO DE PESSOAS 
 

Capítulo I 
Da Secretaria de Gestão de Pessoas 

 
Art. 122 . À Secretaria de Gestão de Pessoas, unidade orgânica nacional de direção e coordenação, compete: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relacionadas a: 
a) cadastro funcional, lotação e movimentação dos membros e servidores; 
b) concessão de vantagens e direitos de servidores e membros ativos, inativos e pensionistas; e 
c) remuneração dos membros, servidores e estagiários; 
II - orientar tecnicamente as demais unidades do Ministério Público Federal na execução das atividades especificadas no inciso I. 
 

Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Secretaria de Gestão de Pessoas 

   
Art. 123 . A Secretaria de Gestão de Pessoas tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Gabinete: 
a) Divisão de Execução da Folha de Pagamento; 
II - Assessoria Técnica e de Conformidade: 
a) Divisão de Documentação de Pessoal; e 
b) Divisão de Suporte Tecnológico; 
III - Subsecretaria de Legislação de Pessoal: 
a) Divisão de Legislação e Jurisprudência; 
b) Divisão de Direitos de Membros; 
c) Divisão de Provimento, Registros e Informações de Membros; 
d) Divisão de Direitos dos Servidores; e 
e) Divisão de Aposentadorias e Pensões; 
IV - Subsecretaria de Pessoal: 
a) Divisão de Cadastro; 
b) Divisão de Provimento e Desenho Organizacional; 
c) Divisão de Férias e Frequência; 
d) Divisão de Movimentação; e 
e) Divisão de Lotação, Recrutamento Interno e Acompanhamento Funcional; 
V - Subsecretaria de Remuneração de Pessoal: 
a) Divisão de Pagamento de Ativos; 
b) Divisão de Pagamento de Aposentados e Pensionistas; e 
c) Divisão de Apoio e Cálculos de Passivos. 
 

Capítulo III 
Das Atribuições da Secretaria de Gestão de Pessoas 

 
Art. 124 . São atribuições específicas do Secretário de Gestão de Pessoas: 
 
I - definir os objetivos da unidade, alinhados ao Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal; 
II - estabelecer indicadores e metas para o alcance dos objetivos; 
III - apresentar periodicamente à alta administração os resultados alcançados pela Secretaria de Gestão de Pessoas; 
IV - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relacionadas à gestão de pessoas; 
V - propor plano de carreira que vise ao estímulo, à capacitação, ao reconhecimento e ao desenvolvimento técnico e pessoal do servidor, com base nas 
competências organizacionais e fundamentais;  
VI - zelar pelo alinhamento nacional das políticas e das diretrizes de gestão de pessoas; 
VII - estabelecer diretrizes visando à uniformização do entendimento dos assuntos pertinentes à gestão de pessoas no âmbito das unidades do Ministério 
Público Federal; e 
VIII - disponibilizar, para a Corregedoria do Ministério Público Federal, acesso físico e eletrônico a todas as informações pessoais e funcionais dos 
membros do Ministério Público Federal, em formato que venha a atender às necessidades do órgão, conforme definido em seu regimento e nos atos 
normativos pertinentes do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
 
Art. 125 . Ao Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas compete: 
 
I - coordenar, organizar e executar as atividades de expediente e de apoio administrativo; e 
II - cadastrar e solicitar a publicação dos atos do Secretário de Gestão de Pessoas. 
 
Art. 126 . À Divisão de Execução da Folha de Pagamento compete: 
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I - executar a folha de pagamento no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI; 
II - realizar o pagamento de auxílio-funeral e ressarcimentos de servidores requisitados com ônus para o Ministério Público Federal; 
III - emitir notas de débito e baixar valores recebidos de outros órgãos, referentes aos servidores cedidos sem ônus ao Ministério Público Federal; 
IV - monitorar e baixar os valores oriundos dos acertos financeiros de exonerações, falecimentos e cancelamento de férias;  
V - realizar a compensação de valores após o recebimento da Guia de Recolhimento da União - GRU; 
VI - emitir a Guia de Recolhimento da União e baixar valores recebidos de servidores licenciados para mandato classista; 
VII - reclassificar as despesas das folhas de pagamento executadas;  
VIII - inscrever valores em restos a pagar; e 
IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 127 . À Assessoria Técnica e de Conformidade da Secretaria de Gestão de Pessoas compete: 
 
I - garantir a conformidade dos atos, da execução das atividades e rotinas e dos registros de gestão de pessoas; 
II - coordenar o atendimento às demandas relativas ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC;  
III - coordenar as demandas relativas ao Portal da Transparência;  
IV - acompanhar a avaliação de desempenho orçamentário da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
V - assessorar tecnicamente o Secretário de Gestão de Pessoas nas ações de supervisão, planejamento, coordenação e controle de atos de sua competência 
e necessários à modernização da gestão da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
VI - acompanhar os ingressos de pessoal no Ministério Público Federal e no Ministério Público da União; 
VII - acompanhar os projetos da Secretaria;  
VIII - coordenar e acompanhar as respostas às demandas do Tribunal de Contas da União, do Conselho Superior e da Corregedoria do Ministério Público 
Federal e da Auditoria Interna do Ministério Público da União; 
IX - cadastrar e solicitar a publicação de expedientes e dos atos do Procurador-Geral da República relativa à área de Gestão de Pessoas; e 
X - coordenar as atividades relativas à adesão, ao cancelamento e às alterações do Plano de Benefícios da Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Judiciário - Funpresp-Jud, bem como dar ciência e oferecer a inscrição no plano aos servidores e membros titulares 
de cargo efetivo, em parceria com a Subsecretaria de Pessoal; e 
XI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 128 . À Divisão de Documentação de Pessoal, em parceria com a Secretaria Jurídica e de Documentação, compete: 
 
I - coordenar as atividades relativas à gestão arquivística de documentos, à disseminação e à preservação da informação administrativa produzida e 
recebida pela Secretaria de Gestão de Pessoas; 
II - auxiliar a implantação e o desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos e informações administrativas; 
III - promover o atendimento, a pesquisa e o acesso aos documentos, sob sua custódia, e às informações neles contidas, de forma célere e segura, 
resguardados os aspectos de sigilo e as restrições administrativas e legais; 
IV - auxiliar nos processos de elaboração, avaliação e revisão de instrumentos de classificação e destinação dos documentos arquivísticos da Secretaria 
de Gestão de Pessoas, bem como realizar as atividades de acesso e difusão do acervo, observando as normas vigentes; 
V - promover, coordenar e supervisionar serviços de assistência técnica para organização e conservação dos acervos da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
VI - estimular a implantação de projetos e atividades de conservação preventiva e/ou de restauração de documentos administrativos, no âmbito da 
Secretaria de Gestão de Pessoas; 
VII - promover o intercâmbio com instituições afins, por meio de eventos arquivísticos, tais como: debates, reuniões, encontros técnicos, seminários; 
VIII - coordenar a organização e divulgação do acervo documental administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
IX - viabilizar o procedimento de eliminação de documentos administrativos com prazo de guarda expirado, de acordo com as normas pertinentes; e 
X - elaborar e revisar as normas relativas à sua área de atuação. 
 
Art. 129 . À Divisão de Suporte Tecnológico da Secretaria de Gestão de Pessoas, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, compete: 
 
I - analisar as demandas de criação e alteração de sistemas de informação de apoio às atividades da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
II -  elaborar e executar projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação de apoio às atividades da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
III - estruturar e manter a biblioteca de requisitos dos sistemas de informação de apoio às atividades da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
IV - estruturar e manter o acervo de modelos e diagramas de projetos de sistemas de informação de apoio às atividades da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
V - orientar as equipes de implementadores em todas as unidades do Ministério Público Federal; 
VI - garantir a capacitação dos usuários para utilização dos sistemas de informação de apoio às atividades da Secretaria de Gestão de Pessoas e prover 
manuais e instruções de operação; 
VII - garantir a qualidade dos sistemas de informação de apoio às atividades da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
VIII - auxiliar os usuários na orientação sobre as funcionalidades dos sistemas de gestão de pessoas, bem como sobre as regras de negócio envolvidas 
em sua execução; e 
IX - auxiliar na extração de dados gerenciais ou na execução de auditorias sobre os sistemas de gestão de pessoas. 
 
Art. 130 . À Subsecretaria de Legislação de Pessoal compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas a: 
a) normas referentes à legislação de pessoal de membros e de servidores;  
b) concessão de vantagens, direitos, aposentadorias e pensões de membros e de servidores;  
c) prestar orientações para a correta aplicação da legislação, dos regulamentos e da jurisprudência pertinentes à Lei Complementar nº 75/1993 e ao regime 
jurídico dos servidores; 
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II - apoiar a Secretaria de Gestão de Pessoas no alinhamento e na uniformização dos procedimentos, em nível nacional; e 
III - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 131 . À Divisão de Legislação e Jurisprudência compete: 
 
I - selecionar, catalogar e divulgar legislação, jurisprudência e atos normativos aplicáveis aos membros e servidores; 
II - realizar pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais sobre pessoal, necessárias à instrução de processos administrativos e para subsidiar as 
unidades do Ministério Público Federal na aplicação da legislação de pessoal de membros e de servidores;  
III - instruir processos administrativos, bem como elaborar minuta de instrumentos normativos referentes à legislação de pessoal; 
IV - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias 
no âmbito da Divisão; e 
V - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 
Art. 132 . À Divisão de Direitos de Membros compete: 
 
I - instruir processos relativos a: 
a) averbação de tempo de serviço;  
b) concessão de licença-prêmio e conversão em pecúnia, licenças por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para tratar de interesses 
particulares, para desempenho de mandato classista e por acidente em serviço; 
c) afastamento de membros para participar de curso de aperfeiçoamento e estudos e para Missão Oficial;  
d) prestar orientações para a correta aplicação da legislação, dos regulamentos e da jurisprudência pertinentes à Lei Complementar nº 75/1993 e ao regime 
jurídico dos servidores; 
e) concessão de ajuda de custo, transporte, auxílio-moradia e auxílio-funeral; e 
f) autorização para residir fora da sede e para exercer docência fora do local de lotação;  
II - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias no 
âmbito da Divisão; e 
III - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão.  
 
Art. 133 . À Divisão de Provimento, Registros e Informações de Membros compete: 
 
I - expedir carteiras especiais; 
II - registrar férias, afastamentos e licenças de Subprocuradores-Gerais da República; 
III - registrar promoção, reversão, reintegração, readaptação, lotações provisórias e autorização para residência fora da sede de lotação; 
IV - conceder auxílio pré-escolar; 
V - administrar o concurso de remoção; 
VI - gerenciar nomeação, posse, permuta e vacância; 
VII - elaborar portarias, acompanhar, registrar e encaminhar designações para cargos em comissão de membros lotados na Procuradoria-Geral da 
República; 
VIII - registrar cessões e requisições; 
IX - elaborar declarações e certidões; 
X - acompanhar e registrar a entrega de Declarações de Bens e Rendas - DBR e de autorizações de acesso ao Tribunal de Contas da União e a Quitação 
Eleitoral; 
XI - elaborar relatórios sobre assuntos cadastrais diversos; 
XII - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias; 
e 
XIII - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 
Art. 134 . À Divisão de Direitos de Servidores compete: 
 
I - instruir processos relativos a:  
a) concessão de licença à adotante e das demais licenças previstas nos incisos II a VII do art. 81 da Lei nº 8.112/1990; 
b) afastamento para participar de curso de formação e afastamentos previstos na Lei nº 8.112/1990; 
c) concessão de adicional de insalubridade e de periculosidade, gratificações de projeto, perícia, ajuda de custo e auxílio-moradia; 
d) averbação de tempo de serviço e reconhecimento de vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI; 
e) auxílio-funeral na hipótese de servidor em atividade e auxílio-reclusão; 
f) concessão de décimo residual e licença por acidente em serviço; 
g) afastamento para participar de competição desportiva e afastamento sindical; 
h) licença-prêmio por assiduidade e adicional noturno e por tempo de serviço; e 
i) readaptação e reintegração; 
II - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias no 
âmbito da Divisão; e 
III - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 
Art. 135 . À Divisão de Aposentadoria e Pensões compete: 
 
I - instruir processos administrativos relativos a: 
a) abono de permanência, aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória e por invalidez; 
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b) pensão estatutária; 
c) revisão de averbação de tempo de serviço e concessão de quintos/décimos de aposentados; 
d) conversão de licença-prêmio em pecúnia de aposentados; 
e) isenção de imposto de renda e de desconto previdenciário estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social; e 
f) auxílio-funeral na hipótese de servidor aposentado; 
II - expedir certidões e declarações requeridas por aposentados e pensionistas, relativas a assuntos pertinentes à divisão; 
III - atualizar registros de aposentados e pensionistas; 
IV - registrar e atualizar as fichas de concessão de aposentadorias e pensões no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões 
do Tribunal de Contas da União;  
V - convocar aposentados e pensionistas, nos prazos previstos, para fins de recadastramento e comprovação de vida, residência e invalidez, com o fim 
de manutenção do pagamento;  
VI - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias 
no âmbito da Divisão; e 
VII - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 
Art. 136 . À Subsecretaria de Pessoal compete: 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as seguintes atividades: 
a) elaboração do desenho organizacional, alocação e provimento de cargos efetivos, cargos em comissão e funções de confiança; 
b) registros funcionais de servidores; 
c) lotação de pessoal, requisição e cessão de servidores, recrutamento interno e movimentação de servidores no âmbito do Ministério Público Federal; 
d) acompanhamento funcional dos servidores; e 
e) férias, jornada de trabalho, banco de horas, horas extras, afastamentos e frequência de servidores;  
II - apoiar a Secretaria de Gestão de Pessoas no alinhamento e uniformização dos procedimentos, em nível nacional; 
III - propor melhorias dos processos organizacionais referentes a sua área de atuação; e 
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 137 . À Divisão de Cadastro compete:  
 
I - instruir processos administrativos de admissão dos servidores do quadro;  
II - gerenciar benefícios, tais como auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio-natalidade de servidores; 
III - expedir a Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição para ex-servidores; 
IV - expedir certidões e declarações funcionais requeridas pelos servidores, relativos a assuntos pertinentes à divisão; 
V - registrar no Sistema de Apreciação e Registros dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC -, do Tribunal de Contas da União, as admissões, os 
desligamentos, o cancelamento do desligamento e o restabelecimento da admissão de servidores; 
VI - instruir processos administrativos de vacância dos servidores do quadro; 
VII - cumprir diligências designadas pela Auditoria Interna do Ministério Público da União nos processos de admissão e desligamento; 
VIII - gerenciar, registrar, monitorar e diligenciar o Acordo de Cooperação Técnica, entre o Ministério Público Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, 
relativo ao cumprimento de obrigação eleitoral;  
IX - registrar e monitorar a entrega da declaração de bens e rendas ou da autorização de acesso dos servidores;  
X - verificar o cumprimento de requisitos legais para investidura em cargos e funções e lavrar termos de posse, quando for o caso, e termo de exercício 
em todos os casos; 
XI - cadastrar servidor, efetivo ou não, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP; 
XII - organizar e manter atualizados registros de acumulação de cargos dos servidores; 
XIII - efetuar a homologação no sistema de posse eletrônica, quando da posse de servidores nomeados por concurso público; 
XIV - efetuar o cadastramento de servidores removidos, reintegrados, reconduzidos, revertidos, redistribuídos, sem vínculo e requisitados no âmbito do 
Ministério Público Federal;  
XV - atualizar o registro de dependentes de servidores do Ministério Público Federal; 
XVI - consolidar os dados funcionais para transmissão da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 
XVII - registrar elogio nos assentamentos funcionais do servidor; 
XVIII - gerenciar o registro funcional referente às mudanças de regime previdenciário; 
XIX - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias;  
XX - registrar penalidades (advertência, suspensão e demissão) no sistema de gestão de pessoas e na pasta funcional; e 
XXI - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 
Art. 138 . À Divisão de Provimento e Desenho Organizacional compete: 
 
I - instruir procedimentos referentes à estrutura administrativa das unidades do Ministério Público Federal; 
II - registrar a criação e a alocação de cargos em comissão e funções de confiança nas unidades do Ministério Público Federal, bem como elaborar as 
portarias de nomeação e designação para os referidos cargos e funções de titulares e substitutos;  
III - gerenciar informações e elaborar relatórios de gestão de pessoas, estrutura de vagas, de funções e do quantitativo de servidores; 
IV - elaborar e manter atualizada a cartilha de orientação para os novos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança do Ministério Público 
Federal; 
V - coordenar estudos relativos ao dimensionamento de pessoal por meio de análise de atividades e carga de trabalho, visando ao suprimento de recursos 
humanos compatíveis com as necessidades das unidades do Ministério Público da União, em conjunto com outras unidades que possuam competências 
correlatas e com a participação de representantes dos ramos e Procuradorias Regionais da República; 
VI - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias; 
e 
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VII - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 
Art. 139 . À Divisão de Férias e Frequência compete executar e gerenciar as seguintes atividades relacionadas aos servidores:  
 
I - férias, jornada de trabalho, banco de horas, horas extras e frequência;  
II - afastamentos consubstanciados em licença-gala, licença-nojo, licença-paternidade, prorrogação de licença à gestante e à adotante, doação de sangue, 
período de trânsito, serviços à Justiça Eleitoral, dispensa por serviços eleitorais, alistamento eleitoral, júri e serviços obrigatórios por lei, bem como 
aqueles determinados por decisão judicial; 
III - encaminhar, ao ente público de origem, a frequência mensal de servidores cedidos ao Ministério Público Federal, com exercício na Procuradoria-
Geral da República ou que nesta estejam em exercício provisório; 
IV - instruir, para fins de acerto financeiro de férias e frequência, os processos de vacância, exoneração e aposentadoria; 
V - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias; e 
VI - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 
Art. 140 . À Divisão de Movimentação compete: 
 
I - instruir os atos de cessão e requisição de servidores no âmbito do Ministério Público Federal;  
II - instruir os pedidos de movimentação de servidores no âmbito do Ministério Público Federal e quando envolver ramos distintos; 
III - controlar prazos para prorrogação de cessão de servidores ao Ministério Público Federal; 
IV - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias; 
e 
V - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 
Art. 141 . À Divisão de Lotação, Recrutamento Interno e Acompanhamento Funcional compete: 
 
I - gerenciar a movimentação dos servidores no âmbito da Procuradoria-Geral da República; 
II - gerenciar o processo de recrutamento e seleção interna de pessoal; 
III - aplicar e analisar ferramenta de diagnóstico de competências em servidores e gerentes, com vistas a selecioná-los para ocupar cargos em comissão, 
funções de confiança ou postos de trabalho específicos, quando solicitado, e para subsidiar a alocação e a realocação de pessoal; 
IV - realizar o acompanhamento funcional de servidores que se encontram em situação de comprometimento no desempenho das atividades laborais, 
associados ou não a problemas de saúde; 
V - orientar as unidades dos estados quanto às atividades relacionadas a sua área de atuação; 
VI - diagnosticar e propor a atualização das competências do Dicionário de Competências do Ministério Público Federal; 
VII - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias;  
VIII - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão; e 
IX - apoiar os estudos relativos ao dimensionamento de pessoal por meio de análise de atividades e carga de trabalho, visando ao suprimento de recursos 
humanos compatíveis com as necessidades das unidades do Ministério Público Federal, coordenados pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde. 
 
Art. 142 . À Subsecretaria de Remuneração de Pessoal compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar a execução das seguintes ações: pagamento de membros e servidores ativos, requisitados, sem vínculo, 
aposentados, beneficiários de pensão civil e estagiários do Ministério Público Federal; 
II - propor a regulamentação dos assuntos relativos ao pagamento de membros, servidores, aposentados e estagiários do Ministério Público Federal; 
III - apoiar a Secretaria de Gestão de Pessoas no alinhamento e uniformização dos procedimentos, em nível nacional;  
IV - propor melhoria dos processos organizacionais referentes a sua área de atuação; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 143 . À Divisão de Pagamento de Ativos compete: 
 
I - acompanhar e executar as atividades relacionadas ao pagamento de membros e servidores ativos, requisitados, sem vínculo e estagiários; 
II - elaborar a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF para envio à Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como disponibilizar 
o informe de rendimento anual aos membros e servidores do Ministério Público Federal; 
III - elaborar Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP por mês de competência para envio à Receita Federal do Brasil; 
IV - executar o desconto dos valores da Funpresp-Jud dos membros e servidores que fizeram adesão; 
V - efetuar o repasse à Funpresp-Jud das contribuições dos participantes e do patrocinador, por meio de depósito; 
VI - elaborar relatório de repasses cujo envio à Funpresp-Jud deverá ser mensal e servirá de insumo para cálculo de tributos federais como PIS e COFINS, 
aplicação dos recursos financeiros e conciliação entre os valores depositados e os valores devidos; 
VII - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias; 
e 
VIII - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 
Art. 144 . À Divisão de Pagamento de Aposentados e Pensionistas compete: 
I -  acompanhar e executar as atividades relacionadas ao pagamento de membros e servidores inativos e pensionistas; 
II - elaborar a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF para envio à Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como disponibilizar 
o informe de rendimento anual aos aposentados e pensionistas do Ministério Público Federal; 
III - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias; 
e 
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IV - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 
Art. 145 . À Divisão de Apoio e Cálculos de Passivos compete: 
 
I - garantir a conformidade das atividades relacionadas ao pagamento de passivos de membros, servidores, aposentados e pensionistas; 
II - garantir a conformidade das demais rotinas de pagamento de pessoal; 
III - implementar mecanismos de controle e de avaliação de processos de trabalho, bem como a utilização de padrões, propondo melhorias necessárias; 
IV - auxiliar na elaboração de minuta de propostas de resoluções, atos, portarias e outros instrumentos normativos referentes ao pagamento de pessoal 
dos membros e dos servidores do Ministério Público Federal; 
V - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Subsecretaria de Remuneração de Pessoal; 
VI - coordenar a elaboração da Declaração de Imposto sobre Renda Retido na Fonte - DIRF e do Comprovante de Rendimentos, para envio à Receita 
Federal do Brasil, e disponibilizá-los aos membros, servidores ativos, requisitados, servidores ativos comissionados, aposentados e beneficiários de 
pensão civil do Ministério Público Federal, respectivamente; 
VII - gerenciar, controlar e operacionalizar as atividades relacionadas a empréstimos consignados; 
VIII - verificar a viabilidade da formalização de novos convênios, bem como prestar informações à Consultoria Jurídica em processos referentes a 
empréstimos consignados; 
IX - providenciar as alterações dos dados bancários de membros e servidores ativos, inativos, requisitados, comissionados e estagiários e pensões civis; 
X - providenciar os acertos financeiros de vacância de membros e servidores; 
XI - calcular e providenciar as relações das remunerações de contribuições de membros e servidores ativos; 
XII - acompanhar a cessão com ônus dos servidores do quadro para solicitar seu ressarcimento; 
XIII - instruir os procedimentos de ressarcimento de pessoal requisitado; 
XIV - realizar os cálculos dos passivos diversos; 
XV - desenvolver atividades inerentes ao processo de uniformização de procedimento entre os ramos do Ministério Público da União; 
XVI - responder às demandas inerentes à folha de pagamento e emanadas da Auditoria Interna, da Secretaria-Geral, da Secretaria de Gestão de Pessoas, 
do Conselho Nacional do Ministério Público, da Advocacia-Geral da União, da Secretaria de Orçamento Federal, dos órgãos do Poder Judiciário, dos 
Sindicatos e Associações, entre outros;  
XVII - alimentar o Portal da Transparência; 
XVIII - implementar ferramentas de racionalização dos processos internos da Subsecretaria; 
XIX - organizar histórico de atos administrativos referentes ao pagamento de pessoal no âmbito do Ministério Público da União, com vistas à composição 
de fonte de consulta e subsídio à prestação de informações; 
XX - elaborar proposta orçamentária de pessoal, encargos sociais, benefícios, custeio básico e o Plano Plurianual - PPA; 
XXI - acompanhar a execução orçamentária da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
XXII - realizar estudos de impacto orçamentário com ingressos e projeções de reajuste de salário; 
XXIII - fornecer informações para avaliação de desempenho orçamentário da Secretaria de Gestão de Pessoas; 
XXIV - consolidar informações orçamentárias dos diversos setores da Secretaria de Gestão de Pessoas; e 
XXV - atualizar o sistema informatizado de gestão de pessoas com informações de competência da Divisão. 
 

Capítulo IV 
Das Atribuições das Unidades de Gestão de Pessoas 

 
Art. 146 . Às Coordenadorias, Divisões e Núcleos de Gestão de Pessoas compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as seguintes atividades no âmbito da respectiva Unidade Administrativa de Gestão: 
a) registro e acompanhamento funcional de membros, de servidores e de estagiários; 
b) educação e desenvolvimento profissional de membros e de servidores; 
c) assistência à saúde e ao bem-estar; 
d) gestão de desempenho e avaliação profissional; e 
e) programa de estágio e de adolescente aprendiz; 
II - observar as políticas, diretrizes e orientações técnicas oriundas da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Educação e Desenvolvimento 
Profissional. 
 
Art. 147 . São atribuições dos Coordenadores, Chefes de Divisões e Núcleos de Gestão de Pessoas: 
 
I - orientar tecnicamente e acompanhar o desempenho das atividades relacionadas ao registro, ao acompanhamento funcional, à educação e ao 
desenvolvimento profissional, à saúde e ao bem-estar, à gestão de desempenho e à avaliação profissional e ao programa de estágio e de adolescente 
aprendiz; 
II - atuar de forma estratégica, de modo a fomentar a gestão de pessoas por competências e a gestão do conhecimento; 
III - gerenciar os projetos estratégicos relacionados à gestão e ao desenvolvimento de pessoas; 
IV - promover ações que propiciem uma atuação coordenada e integrada com as políticas nacionais de Gestão e de Desenvolvimento de Pessoas; 
V - fomentar atuação integrada com as demais áreas de Gestão de Pessoas e com a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional do Ministério 
Público Federal na região; 
VI - zelar pelo alinhamento dos projetos, das ações e das metas aos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal e, 
quando houver, da Unidade Administrativa de Gestão;  
VII - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata; 
VIII - gerenciar a movimentação dos servidores no âmbito da unidade; 
IX - gerenciar o processo de recrutamento e seleção interna de pessoal; e 
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X - realizar o acompanhamento funcional de servidores que se encontram em situação de comprometimento no desempenho das atividades laborais, 
associados ou não a problemas de saúde. 
 
Art. 148 . São atribuições relacionadas ao registro e acompanhamento funcional: 
 
I - cadastrar e manter atualizados os dados funcionais de membros, servidores e respectivos dependentes, resguardando o devido sigilo das informações 
sob sua responsabilidade; 
II - efetuar os registros e controles relativos à movimentação de membros e servidores, a serviços extraordinários, férias, licenças e afastamentos, bem 
como benefícios previstos em lei e em regulamentos; 
III - registrar as admissões de servidores no Sistema de Apreciação e Registros dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, do Tribunal de Contas da 
União; 
IV - instruir os processos administrativos relativos a: 
a) adicionais e auxílios; 
b) admissão de servidores; 
c) desligamento de membros e servidores; 
d)  pedidos de licenças e afastamentos; 
e) remoção por permuta, cessão e requisição de servidores; 
f) lotações provisórias para exercício de função, acompanhamento de cônjuge, necessidade da Administração e outras previstos em lei; 
g) aposentadorias e abono de permanência; e 
h) demais assuntos afetos à área que exijam manifestação da Unidade Administrativa de Gestão e posterior encaminhamento às secretarias nacionais, tais 
como pedidos de pagamento de serviços extraordinários e de indenização de férias; 
V - administrar o sistema de controle de frequência, bem como dar suporte aos usuários; 
VI - realizar os procedimentos necessários para o cadastramento e consequente percepção dos valores relativos ao auxílio-natalidade, auxílio pré-escolar 
e auxílio-transporte; 
VII - prestar informações relativas à frequência dos servidores cedidos às respectivas entidades cedentes; 
VIII - acompanhar as publicações oficiais relativas a membros e servidores, providenciando os devidos registros funcionais, bem como a comunicação 
aos interessados; 
IX - realizar o recadastramento anual dos membros e servidores aposentados e pensionistas, assim como prestar atendimento especial ao respectivo 
público;  
X - expedir certidões e declarações pertinentes à área;  
XI - incluir programação de compensação de horas de acordo com a gratificação por encargo de curso ou concurso; 
XII - registrar, no sistema de frequência, o serviço extraordinário eleitoral; 
XIII - instruir os pedidos de permuta, de lotação provisória por carência de pessoal ou para exercício de função de confiança no âmbito da mesma unidade 
administrativa; 
XIV - elaborar as portarias de nomeação e designação para cargos em comissão e funções de confiança de titulares e substitutos;  
XV - elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área; 
XVI -  providenciar o envio de comprovantes de rendimentos aos servidores desligados, aposentados e pensionistas;  
XVII -  gerenciar requerimentos de averbação de tempo de serviço;  
XVIII - gerenciar requerimentos de licenças-prêmio;  
XIX - providenciar solicitações de confecção de identidades funcionais;  
XX - prestar informações e orientações para correta aplicação da legislação de pessoal; e 
XXI - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 149 . São atribuições relacionadas à educação e ao desenvolvimento profissional: 
 
I - planejar, acompanhar, executar e avaliar as ações de capacitação, desenvolvimento e educação de membros e de servidores no âmbito do Estado, 
observando as diretrizes estabelecidas, bem como os normativos vigentes; 
II - proceder ao levantamento das necessidades de capacitação e de desenvolvimento dos servidores, com a finalidade de promover ações alinhadas às 
diretrizes da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional e aos objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico do Ministério Público 
Federal;  
III - fomentar eventos de capacitação e de desenvolvimento por meio de instrutoria interna, de forma a valorizar o capital humano da Instituição, 
propiciando ações que venham a atender às especificidades do Ministério Público Federal; 
IV - implementar os procedimentos necessários quanto ao encaminhamento e acompanhamento dos pedidos de treinamento junto à Secretaria de 
Educação e de Desenvolvimento Profissional, possibilitando a efetivação das ações de capacitação e desenvolvimento; 
V - providenciar os registros relativos à realização de eventos de capacitação e desenvolvimento, tanto nos assentamentos funcionais quanto nos 
respectivos sistemas informatizados;  
VI - organizar os eventos de capacitação realizados na unidade e promover a subsequente confecção dos certificados;  
VII - providenciar o cadastro de cursos de graduação e pós-graduação no respectivo sistema informatizado, para fins de percepção do adicional de 
qualificação, bem como o envio dos diplomas ao(s) setor(es) responsáveis da Secretaria de Educação e de Desenvolvimento Profissional, inclusive para 
registro quanto ao programa de pós-graduação, quando for o caso;  
VIII - analisar e homologar as ações de treinamento para fins de adicional de qualificação; 
IX - propor, planejar e executar as avaliações específicas para cada tipo de ação educacional; 
X - orientar as chefias quanto aos procedimentos necessários para a elaboração e o cadastro no respectivo sistema informatizado das avaliações e planos 
de desenvolvimento individual dos servidores;  
XI - gerenciar, quando existente, Banco de Talentos local, no qual serão registrados os dados de formação geral de servidores, propiciando efetiva gestão 
das competências e viabilizando ampla participação nos processos seletivos internos para funções de confiança e cargos em comissão; e 
XII - elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área. 
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Art. 150 . São atribuições relacionadas à assistência à saúde e ao bem-estar: 
 
I - implementar ações voltadas à promoção da saúde física e mental, da prevenção de acidente do trabalho, de qualidade de vida e de melhoria do clima 
organizacional; 
II - instruir os processos administrativos relativos à contratação de eventos na área de saúde e bem-estar, observadas a Lei de Licitações e Contratos e as 
normas estabelecidas no âmbito do Ministério Público Federal;  
III - registrar os eventos da área de saúde e de bem-estar nos respectivos sistemas informatizados, providenciando os certificados de participação; 
IV - promover a ambientação de membros e servidores oriundos de nomeação, promoção ou remoção, com vistas a proporcionar integração e 
conhecimento dos procedimentos da unidade; 
V - prestar informações acerca de licença para tratamento de saúde e licença por motivo de doença em pessoa da família, bem como providenciar os 
respectivos registros nos sistemas eletrônicos;  
VI - elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área; e 
VII - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 151 . São atribuições relacionadas à gestão de desempenho e à avaliação profissional: 
 
I - coordenar, acompanhar e executar a gestão do desempenho de servidores, inclusive no estágio probatório; 
II - gerenciar o processo de acompanhamento funcional dos servidores com deficiência que estejam em estágio probatório; 
III - capacitar e orientar os gestores e servidores quanto à gestão do desempenho;  
IV - orientar as chefias quanto aos procedimentos necessários para a elaboração e o cadastro no respectivo sistema informatizado das avaliações e dos 
planos de desenvolvimento individual dos servidores; e 
V -  desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 152 . São atribuições relacionadas ao Programa de Estágio e de Adolescente Aprendiz: 
 
I - cadastrar e manter atualizados os dados funcionais dos estagiários, resguardando o devido sigilo das informações sob sua responsabilidade; 
II - instruir os processos administrativos relativos aos programas de aprendizagem; 
III - organizar e efetuar as atividades relativas ao processo seletivo de estágio; 
IV - coordenar e realizar os procedimentos necessários quanto às solicitações de preenchimento de vagas de estágio, bem como as solicitações de 
movimentação interna de estagiários; 
V - convocar, receber e orientar os novos estagiários classificados nos processos seletivos; 
VI - gerar, encaminhar, receber e lançar mensalmente as ocorrências relativas aos boletins de frequência dos estagiários; 
VII - calcular os períodos adquiridos de recesso remunerado, comunicar os interessados, cadastrar e acompanhar os pedidos de fruição do recesso; 
VIII - orientar os supervisores e os estagiários quanto aos prazos de entrega dos documentos relativos ao programa de estágio, zelando pelo cumprimento 
desses; 
IX - promover eventos de integração dos estagiários, com vistas a propiciar um melhor ambiente para o desenvolvimento pessoal e aprendizado; 
X - acompanhar as publicações dos normativos relativos aos Programas de Aprendizagem do Ministério Público Federal e providenciar a comunicação 
aos interessados; 
XI - contratar, acompanhar e coordenar e acompanhar o Programa Adolescente Aprendiz no âmbito da unidade;  
XII - expedir certidões e declarações pertinentes à área;  
XIII - elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área; e 
XIV - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
 

TÍTULO IX 
DA EDUCAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 
Capítulo I 

Das atribuições da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional 
 
Art. 153 . À Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional, unidade orgânica nacional de direção e coordenação, compete: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades abaixo relacionadas: 
a) desenvolvimento profissional de membros e de servidores do Ministério Público Federal; 
b) recrutamento externo e seleção de servidores, por meio de concurso público, para o Ministério Público da União; 
c) realização de concurso de remoção de servidores do Ministério Público da União; 
d) gestão do desempenho e avaliação profissional; 
e) acompanhamento de servidores em estágio probatório; 
f) programas de bolsa de estágio e de adolescente aprendiz;  
g) melhoria da qualidade de vida no trabalho e favorabilidade do clima organizacional; e 
h) gestão por competência e sua implantação nos diversos subsistemas do desenvolvimento de pessoas; 
II - zelar pelo alinhamento nacional das políticas e das diretrizes referentes ao treinamento, à educação e ao desenvolvimento de pessoas; e 
III - orientar tecnicamente as demais unidades do Ministério Público Federal na execução das atividades especificadas no inciso I. 
 

Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional 
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Art. 154 . A Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Gabinete; 
II -  Assessoria Técnica; 
III - Coordenadoria de Educação: 
a) Divisão de Educação a Distância; e 
b) Divisão de Desenvolvimento Gerencial; 
IV -  Divisão de Gestão de Desempenho; 
V - Divisão de Bem-Estar; e 
VI - Coordenadoria de Concursos. 
 

Capítulo III 
Das Atribuições da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional 

 
Art. 155 . São atribuições específicas do Secretário de Educação e Desenvolvimento Profissional: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relacionadas ao desenvolvimento profissional de membros, de servidores e de estagiários; 
II - propor, juntamente com a Secretaria de Gestão de Pessoas, plano de carreira que vise ao estímulo, à capacitação, ao reconhecimento e ao 
desenvolvimento técnico e profissional dos servidores, com base nas competências organizacionais e fundamentais; 
III - estabelecer diretrizes com vistas à uniformização do entendimento dos assuntos pertinentes à capacitação, à educação e ao desenvolvimento de 
membros e de servidores no âmbito das unidades do Ministério Público Federal; 
IV - gerenciar, coordenar e supervisionar os investimentos realizados com educação corporativa e desenvolvimento profissional, conforme a programação 
orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral; e 
V - zelar pelo alinhamento das atividades de sua área ao Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal.  
 

Art. 156 . Ao Gabinete compete coordenar, organizar e executar as atividades de expediente e de apoio administrativo.  
 
Art. 157 . À  Assessoria Técnica compete: 
 
I - assessorar tecnicamente o Secretário de Educação e Desenvolvimento Profissional nas ações de supervisão, planejamento, coordenação e controle de 
atos de sua competência e necessários à modernização da gestão do Centro; 
II - acompanhar e supervisionar as ações referentes ao Planejamento Estratégico;  
III - gerenciar e acompanhar os projetos da área;  
IV -  acompanhar a execução orçamentária da Secretaria, consolidar e fornecer informações orçamentárias para a avaliação de seu desempenho 
orçamentário; 
V - coordenar e acompanhar as respostas às demandas do Tribunal de Contas da União e da Auditoria Interna; 
VI - coordenar o atendimento às demandas relativas ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC; 
VII - coordenar as demandas relativas ao Portal da Transparência; 
VIII - consolidar dados gerenciais das áreas para a composição do relatório gerencial anual; 
IX - consolidar as normas propostas pelas áreas técnicas relativas ao desenvolvimento; e 
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela autoridade superior. 
 
Art. 158 . À Coordenadoria de Educação compete: 
 
I - planejar, acompanhar, executar e avaliar as ações de capacitação, desenvolvimento e educação de membros e de servidores no âmbito do Ministério 
Público Federal; 
II -  gerenciar os programas educacionais referentes à sua atuação; 
III - propor, planejar e executar as avaliações específicas para cada tipo de ação educacional;  
IV - gerenciar o Banco de Talentos, com vistas a sua implementação como instrumento de pesquisa das competências dos servidores; 
V - fomentar eventos de capacitação e de desenvolvimento por meio de instrutoria interna, de forma a valorizar o capital humano da Instituição, 
propiciando ações que venham a atender às especificidades do Ministério Público Federal; 
VI - orientar as unidades dos estados quanto às atividades relacionadas a sua área de atuação; 
VII - apoiar o Secretário de Educação e Desenvolvimento Profissional no alinhamento e uniformização dos procedimentos em nível nacional; 
VIII - propor melhoria dos processos organizacionais referentes a sua área de atuação;  
IX - elaborar normas técnicas relativas a sua atuação; e  
X - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 159 . À Divisão de Educação a Distância compete: 
 
I - planejar, acompanhar, coordenar e executar as ações de treinamento a distância da plataforma EaD – MPF; 
II - promover a formação e a seleção de profissionais que atuam na plataforma EaD - MPF; 
III - controlar o orçamento dos cursos a distância no âmbito do Ministério Público Federal; 
IV - controlar as horas de Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos dos profissionais envolvidos em cursos a distância no Ministério Público 
Federal;  
V - propor a melhoria dos processos organizacionais referentes a sua área de atuação; e 
VI -  elaborar normas técnicas referente a sua atuação.  
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Art. 160 . À Divisão de Desenvolvimento Gerencial compete: 
 
I - planejar, acompanhar e executar as ações que: 
 
a) promovam a formação e a qualificação de gestores públicos no âmbito do Ministério Público Federal; 
b) fomentem o compartilhamento de boas práticas gerenciais entre as secretarias nacionais e as unidades nos estados; e 
c) estabeleçam práticas de gestão do conhecimento, propiciando a criação de administração gerencial no âmbito do Ministério Público Federal. 
II - orientar e acompanhar, quando for o caso, ações promovidas pelas unidades nos estados que visem ao desenvolvimento gerencial de seus integrantes;  
III - propor melhoria dos processos organizacionais referentes a sua área de atuação; e 
IV - elaborar normas técnicas relativas a sua atuação. 
 
Art. 161 . À Divisão de Gestão de Desempenho compete: 
 
I - coordenar, acompanhar e executar a gestão do desempenho de servidores, inclusive no estágio probatório; 
II - gerenciar o processo de acompanhamento funcional dos servidores com deficiência que estejam em estágio probatório; 
III - orientar as unidades do Ministério Público Federal, bem como os demais ramos do Ministério Público da União quanto às atividades relacionadas à 
sua área de atuação;  
IV - capacitar os gestores e servidores quanto à gestão do desempenho; 
V - propor a homologação do estágio probatório dos servidores; 
VI -  gerenciar o processo da estabilidade dos servidores;  
VII - propor melhoria dos processos organizacionais referentes a sua área de atuação; e 
VIII - elaborar normas técnicas relativas a sua atuação. 
 
Art. 162 . À Divisão de Bem-Estar compete: 
 
I - planejar, coordenar e executar ações que: 
a) propiciem aos integrantes do Ministério Público Federal uma educação voltada para a cidadania corporativa; e 
b) estimulem a prática e a vivência dos valores organizacionais; 
II - desenvolver ações, com unidades parceiras, que promovam a qualidade de vida no trabalho; 
III - gerenciar o processo de clima organizacional, com vistas à manutenção da sua favorabilidade; 
IV - orientar tecnicamente e acompanhar as unidades de bem-estar e de qualidade de vida dos estados; 
V - planejar, implementar e gerenciar atividades de ambientação de novos servidores, visando à sua integração na cultura organizacional;  
VI - prestar consultoria interna em questões relativas à cidadania corporativa; 
VII - propor melhoria dos processos organizacionais referentes a sua área de atuação; e 
VIII - elaborar normas técnicas relativas a sua atuação. 
 
Art. 163 . À Coordenadoria de Concursos compete: 
 
I - planejar, coordenar, orientar, executar e acompanhar as atividades relacionadas às seguintes áreas: 
a) concurso público e concurso de remoção de servidores do Ministério Público da União; 
b) programa Adolescente Aprendiz do Ministério Público Federal; 
c) programa de estágio do Ministério Público Federal; 
II - orientar as unidades do Ministério Público Federal quanto às atividades relacionadas a sua área de atuação; 
III - elaborar normas técnicas relativas a sua atuação; e 
IV - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

TÍTULO X 
DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 
Capítulo I 

Da Secretaria de Planejamento e Orçamento 
 
Art. 164 . À Secretaria de Planejamento e Orçamento, unidade orgânica nacional de direção e coordenação, compete: 
 
I -  coordenar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas ao planejamento orçamentário e ao acompanhamento da execução orçamentária e 
financeira do Ministério Público Federal; e 
II - orientar o planejamento orçamentário e o acompanhamento das despesas das Unidades Administrativas de Gestão.  
 
Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Secretaria de Planejamento e Orçamento 
 
Art. 165 . A Secretaria de Planejamento e Orçamento tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Gabinete; 
II - Assessoria Técnica; 
III - Subsecretaria de Planos Orçamentários: 
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a) Divisão de Normatização e Implementação de Planos Orçamentários; 
b) Divisão de Estudos e Projeções; 
c) Divisão de Gerenciamento de Informações Orçamentárias; e 
d) Divisão de Atualização das Bases Orçamentárias das Unidades Administrativas de Gestão; 
IV - Subsecretaria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira: 
a) Divisão de Planejamento Orçamentário e Programação Financeira; 
b) Divisão de Acompanhamento da Programação Orçamentária e Financeira; 
c) Divisão de Avaliação da Programação Orçamentária e Financeira; 
d) Divisão de Descentralização Orçamentária e Financeira; e 
e) Divisão de Custos. 
 

Capítulo III 
Das Atribuições da Secretaria de Planejamento e Orçamento 

 
Art. 166 . São atribuições específicas do Secretário de Planejamento e Orçamento: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Secretaria de Planejamento e Orçamento; 
II - propor políticas relativas a sua área de atuação, baseadas na priorização da despesa, na transparência e na qualidade do gasto; 
III - coordenar, supervisionar e formular proposta para a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para a Lei Orçamentária Anual – LOA e para o Plano 
Plurianual do Ministério Público Federal  – PPA  do Ministério Público Federal; 
IV - orientar a elaboração do Plano Plurianual do Ministério Público da União; 
V - coordenar e supervisionar a elaboração das propostas orçamentárias; 
VI - avaliar o desempenho orçamentário e financeiro das Unidades Administrativas de Gestão; 
VII - coordenar e supervisionar o acompanhamento da execução física e financeira e a elaboração da programação e do cronograma anual de desembolso 
mensal;  
VIII - coordenar e supervisionar a descentralização dos recursos orçamentários e financeiros consignados no orçamento; 
IX - orientar, sob o ponto de vista técnico, as Unidades Administrativas de Gestão nos assuntos relativos a orçamento e finanças; 
X - coordenar e supervisionar a elaboração do Plano Plurianual do Ministério Público Federal; 
XI - supervisionar os procedimentos necessários à limitação de empenho e de movimentação financeira; 
XII - submeter ao Secretário-Geral o cronograma anual de desembolso mensal, bem como suas respectivas alterações; 
XIII - apresentar a programação orçamentária ao Secretário-Geral para aprovação;  
XIV - interagir junto à Secretaria de Orçamento Federal, nos assuntos de natureza orçamentária, e junto à Secretaria do Tesouro Nacional, nos assuntos 
de natureza financeira; e 
XV - orientar as demais unidades do Ministério Público Federal acerca dos assuntos conexos à área de atuação da Secretaria de Planejamento e 
Orçamento. 
  
Art. 167 . Ao Gabinete compete coordenar, organizar e executar as atividades de expediente e de apoio administrativo. 
 
Art. 168 . À Assessoria Técnica compete: 
 
I - analisar processos e solicitações provenientes da Secretaria-Geral e das Unidades Administrativas de Gestão;  
II - interagir com as subsecretarias no intuito de integrar as atividades desenvolvidas; e 
III - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 169 . À Subsecretaria de Planos Orçamentários compete: 
 
I - coordenar, orientar e normatizar a implementação de planos orçamentários; 
II - coordenar, orientar e acompanhar a elaboração de cenários, estudos e projeções relativos às despesas obrigatórias e discricionárias;  
III - acompanhar, coordenar e orientar a elaboração do cronograma anual de desembolso mensal e dos limites de empenho e movimentação financeira;  
IV - gerenciar base de dados com informações físicas e orçamentárias/financeiras, com o objetivo de subsidiar o processo de planejamento; 
V - coordenar, orientar e normatizar a legislação aplicada; 
VI - coordenar e orientar estudos sobre as proposições de alterações orçamentárias; 
VII - observar o cumprimento da Lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e da Constituição Federal;  
VIII - coordenar e orientar a elaboração da proposta orçamentária do Ministério Público Federal relativa às despesas obrigatórias e discricionárias, com 
exceção das referentes ao custeio básico das unidades nos estados; 
IX - orientar as Unidades Administrativas de Gestão na elaboração da respectiva proposta e proceder à consolidação da Proposta Orçamentária; 
X - coordenar e orientar o acompanhamento da execução das despesas obrigatórias e discricionárias relativas às construções, às aquisições e às reformas;  
XI - observar o cumprimento dos prazos determinados pela legislação ou normas regulamentares expedidas pela Secretaria de Orçamento Federal para a 
apresentação das respectivas alterações orçamentárias;  
XII - planejar e gerenciar a implementação de sistemas informatizados para apoiar a Secretaria de Planejamento e Orçamento; e 
XIII - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 170 . À Divisão de Normatização e Implementação de Planos Orçamentários compete: 
 
I - formular normas e diretrizes relacionadas aos processos orçamentários para orientar as Unidades Administrativas de Gestão;  
II - dispor sobre a organização e elaboração do Plano Plurianual do Ministério Público Federal por ações, planos orçamentários e planos internos; 
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III - acompanhar as Unidades Administrativas de Gestão na elaboração do Plano Plurianual;  
IV - elaborar e organizar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal junto às Unidades Administrativas de Gestão, no que diz respeito a 
construções, aquisições e reformas, tendo como parâmetro os objetivos e as metas estabelecidas;  
V - efetuar estudos sobre a base contingenciável com o objetivo de, em caso de necessidade, promover a limitação de empenho e de movimentação 
financeira; 
VI - elaborar o cronograma anual de desembolso mensal; 
VII - realizar análise periódica da execução físico-financeira das construções, aquisições e reformas do Ministério Público Federal; 
VIII - realizar estudos para proposição de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual e aos demais projetos de lei orçamentária; e 
IX - elaborar estudos referentes à proposição de alterações orçamentárias. 
 
Art. 171 . À Divisão de Estudos e Projeções compete: 
 
I - elaborar estudos e projeções relativos às despesas obrigatórias de pessoal e encargos sociais, tendo como base a política fiscal e os parâmetros 
macroeconômicos do Governo Federal, considerando os quantitativos físicos e os parâmetros estabelecidos pela legislação de natureza orçamentária;  
II - realizar estudos, acompanhar e projetar cenários para a Receita Corrente Líquida – RCL;  
III - elaborar a Proposta Orçamentária Anual do Ministério Público Federal no que se refere às despesas com pessoal e encargos sociais; 
IV - analisar e consolidar a Proposta Orçamentária Anual no que se refere às despesas com pessoal e encargos sociais; e 
V - analisar a programação orçamentária e realizar o acompanhamento da execução das despesas com pessoal e encargos sociais do Ministério Público 
Federal. 
 
Art. 172 . À Divisão de Gerenciamento de Informações Orçamentárias compete: 
 
I - divulgar interna e/ou externamente os parâmetros, autorizações, limites e prazos constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária 
Anual e na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como em portarias e outros atos legais, indicando as Unidades Administrativas de Gestão envolvidas; 
II - subsidiar a Divisão de Estudos e Projeções na análise e consolidação da proposta das Unidades Administrativas de Gestão no que diz respeito ao 
provimento de cargos e funções; 
III - manter atualizados os demonstrativos de controles físicos e orçamentários/financeiros do Ministério Público Federal no que diz respeito ao 
provimento de cargos e funções, observados os limites estabelecidos em anexo específico da Lei Orçamentária Anual; 
IV - elaborar a Proposta Orçamentária Anual do Ministério Público Federal no que se refere às despesas com os benefícios assistenciais; 
V - analisar e consolidar a Proposta Orçamentária Anual do Ministério Público da União no que se refere às despesas com os benefícios assistenciais; 
VI - elaborar o planejamento orçamentário do Ministério Público Federal, juntamente com as Unidades envolvidas, concernente às despesas com 
benefícios assistenciais aos servidores e seus dependentes, bem como atualizar os demonstrativos de acompanhamento da execução; e 
VII - efetuar estudos e projeções referentes ao provimento de cargos e funções e outras despesas correntes. 
 
Art. 173 . À Divisão de Atualização das Bases Orçamentárias das Unidades Administrativas de Gestão compete: 
 
I - promover a inserção e atualização das informações orçamentárias/financeiras do Ministério Público Federal no Portal da Transparência; 
II - realizar as alterações orçamentárias que se fizerem necessárias, por meio de crédito adicional, portarias ou projetos de lei, de acordo com as 
necessidades das Unidades Administrativas de Gestão e conforme as autorizações constantes da LDO e da LOA; 
III - efetivar as alterações orçamentárias e a proposta orçamentária anual em sistema próprio; 
IV - registrar, em sistema próprio, as informações relativas à limitação de empenho e movimentação financeira e ao bloqueio de créditos, quando 
necessário; e  
V - promover a implementação dos sistemas informatizados para apoiar a Secretaria de Planejamento e Orçamento. 
 
Art. 174 . À Subsecretaria de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira compete: 
 
I - gerenciar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução orçamentária do Ministério Público Federal; 
II - efetivar o processo de Avaliação de Desempenho Orçamentário das Unidades Administrativas de Gestão do Ministério Público Federal; 
III - analisar as solicitações de recursos para implantações de unidades do Ministério Público Federal;  
IV - coordenar e orientar a elaboração da proposta orçamentária do Ministério Público Federal relativa às despesas com custeio básico das unidades; 
V - preparar o relatório de execução orçamentária e financeira;  
VI - promover a implementação do Sistema de Custos do Governo Federal no âmbito do Ministério Público da União; e 
VII - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 175 . À Divisão de Planejamento Orçamentário e Programação Financeira compete: 
 
I - coordenar, analisar e monitorar a execução da programação orçamentária em consonância com os créditos disponíveis;  
II - coordenar e monitorar a execução da programação financeira em consonância com o cronograma mensal de desembolso; 
III - analisar a proposta orçamentária relativa às despesas discricionárias das unidades do Ministério Público Federal;  
IV - efetuar, de acordo com a necessidade, por plano interno, a reprogramação orçamentária das Unidades Administrativas de Gestão do Ministério 
Público Federal; e 
V - elaborar estudos e projeções que subsidiem as análises técnicas pertinentes ao setor. 
 
Art. 176 . À Divisão de Acompanhamento da Programação Orçamentária e Financeira compete: 
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I - acompanhar, mensalmente, por plano interno, a programação orçamentária e financeira das Unidades Administrativas de Gestão do Ministério Público 
Federal; 
II - atualizar a programação orçamentária e financeira das Unidades Administrativas de Gestão, considerando as autorizações de acréscimos efetuadas 
e/ou as limitações de empenho e movimentação financeira ocorridas; e 
III - elaborar estudos e projeções que subsidiem as análises técnicas pertinentes ao setor. 
 
Art. 177 . À Divisão de Avaliação da Programação Orçamentária e Financeira compete: 
 
I - preparar a avaliação semestral e anual, por ação e plano interno, das Unidades Administrativas de Gestão para encaminhamento aos respectivos 
gestores; 
II - analisar as avaliações qualitativas recebidas das Unidades Administrativas de Gestão do Ministério Público Federal; 
III - classificar os resultados quantitativos, propiciando condições à melhoria da gestão orçamentária das Unidades Administrativas de Gestão do 
Ministério Público Federal; e  
IV - elaborar estudos e projeções que melhorem os processos analíticos realizados pelo setor. 
 
Art. 178 . À Divisão de Descentralização Orçamentária e Financeira compete: 
 
I - efetuar a descentralização dos créditos orçamentários e dos recursos financeiros das Unidades Administrativas de Gestão para as Unidades Gestoras, 
conforme cronograma previamente estabelecido; 
II - efetuar a descentralização de recursos financeiros para as demais Unidades Administrativas de Gestão do Ministério Público Federal;  
III - efetuar a descentralização dos créditos orçamentários e dos recursos financeiros para outros órgãos integrantes da LOA, em conformidade com a 
legislação autorizativa; e 
IV - coordenar, orientar e acompanhar a execução financeira do Ministério Público Federal.  
 

Art. 179 . À Divisão de Custos compete: 
 
I - promover a implementação e o monitoramento do Sistema de Custos do Governo Federal no âmbito do Ministério Público Federal; 
II - acompanhar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério Público Federal, observando-se o enfoque de custos; 
III - analisar o desempenho do Ministério Público Federal na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, quanto à eficiência, à eficácia, à 
economicidade e aos resultados obtidos; e 
IV - orientar os gestores do Ministério Público Federal em assuntos pertinentes a custos. 
 

Capítulo IV 
Das Atribuições das Unidades de Planejamento e Orçamento 

 
Art. 180 . Ao Setor de Programação e Acompanhamento Orçamentário compete: 
I -  apoiar os Secretários Regionais na supervisão das ações concernentes à programação, ao acompanhamento e ao monitoramento orçamentário das 
unidades do Ministério Público Federal; e 
II - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 

TÍTULO XI 
DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

 
Capítulo I 

Da Secretaria de Segurança Institucional 
 

 
Art. 181 . À Secretaria de Segurança Institucional, unidade orgânica nacional de direção e coordenação, compete: 
 
I -  planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades de Segurança Institucional para salvaguarda do Ministério Público Federal; e 
II - orientar tecnicamente as unidades do Ministério Público Federal na execução das atividades especificadas no inciso I. 
 

Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Secretaria de Segurança Institucional 

 
Art. 182 . A Secretaria de Segurança Institucional tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Gabinete; 
II - Assessoria Técnica; 
III - Coordenadoria de Operações: 
a) Divisão de Operações; e 
b) Divisão de Transporte de Autoridades; 
IV - Coordenadoria de Segurança Orgânica: 
a) Divisão de Instalações; 
b) Supervisão de Fiscalização; e 
c) Supervisão de Controle de Acesso; 
V - Divisão de Missões Especializadas; 
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VI - Divisão de Planejamento de Segurança Institucional; 
VII - Divisão de Gestão do Conhecimento em Segurança Institucional.  
 

Capítulo III 
Das Atribuições da Secretaria de Segurança Institucional 

 

Art. 183 . São atribuições específicas do Secretário de Segurança Institucional: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Secretaria de Segurança Institucional; 
II - propor a celebração de convênios e programas de capacitação técnica e treinamento de servidores do Ministério Público Federal em segurança 
institucional, bem como a formação 
 
funcional em estabelecimento de ensino de atividade policial, forças armadas ou cursos credenciados; 
III - assessorar o Secretário-Geral e apoiar as unidades do Ministério Público Federal na aplicação da Política de Segurança Institucional e do Plano de 
Segurança Institucional definidos pelo Procurador-Geral da República; 
IV - assistir diretamente ao Secretário-Geral ou a pessoa por ele designada, para questões relativas à segurança institucional; 
V - gerenciar avaliações de risco de membros e servidores quando ameaçados em razão de sua atuação institucional; 
VI - planejar operações de segurança e, se necessário, propor atuação conjunta com as polícias federal, rodoviária federal, civil e militar dos estados ou 
do Distrito Federal;  
VII - promover a capacitação de recursos humanos, no que se refere aos assuntos de segurança;  
VIII - promover ações para proteção de pessoa em situação que possa oferecer risco à vida;  
IX - promover a formação de equipes multisetoriais para atendimento de atribuições da secretaria segundo as competências, habilidades e capacitação 
exigidas; e 
X - indicar seu substituto em casos de impedimentos, afastamentos e vacância. 
 

Art. 184 . Ao Gabinete compete: 
I - coordenar, organizar e executar as atividades de expediente e de apoio administrativo; e 
II - auxiliar o secretário no planejamento, na organização, na direção e no controle das atividades e atribuições da Secretaria de Segurança Institucional 
previstas neste Regimento. 
 
Art. 185 . À Assessoria Técnica compete: 
 
I - prestar assessoramento de segurança às unidades do Ministério Público Federal; 
II - elaborar manuais e planos, bem como propor normas e procedimentos que visem aumentar o nível de segurança do Ministério Público Federal;  
III - desenvolver normas operacionais e documentação técnica para a segurança na contratação de pessoal terceirizado; 
IV - realizar pesquisas, estudos e consultas sobre assuntos de interesse da Secretaria de Segurança Institucional;  
V - emitir pareceres e notas técnicas em processos, acordos, convênios, ajustes e demais temas vinculados às matérias de interesse da Secretaria de 
Segurança Institucional; e 
VI - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 186 . À Coordenadoria de Operações compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas às operações de segurança e ao transporte de autoridades; 
II - planejar, coordenar e monitorar o serviço de ronda no estacionamento externo da Procuradoria-Geral da República;  
III - apoiar a Divisão de Gestão do Conhecimento na execução de inspeções físicas e eletrônicas ambientais; 
IV - orientar, monitorar, supervisionar e fiscalizar as atividades de postos de vigilância, realizando rondas no interior das instalações da Procuradoria-
Geral da República e de seus anexos;  
V - emitir pareceres e notas técnicas em processos, acordos, convênios e ajustes vinculados às matérias de interesse da Secretaria de Segurança 
Institucional; e 
VI - planejar, organizar, gerenciar e monitorar a aquisição, a guarda e o uso de produtos controlados e equipamentos de segurança. 
 
Art. 187 . À Divisão de Operações compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as operações de segurança; 
II - preparar destacamento precursor nas operações de segurança, quando necessário; 
III - supervisionar e executar as atividades relacionadas à segurança de membros e servidores do Ministério Público Federal; 
IV - estabelecer contato com instituições públicas ou privadas e órgãos de segurança pública, visando aprimorar as atividades de segurança; 
V - fiscalizar e monitorar a validade de porte de arma institucional e o registro do armamento sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança 
Institucional; 
VI - realizar segurança em eventos do Ministério Público Federal; 
VII - entregar intimações e notificações; 
VIII - produzir relatórios, procedimentos operacionais de segurança e escalas de serviço; 
IX - prestar assessoramento em assuntos relacionados a diárias, passagens, transportes e outras atividades ligadas direta ou indiretamente aos 
deslocamentos em operações de sua responsabilidade, quando em viagem institucional;  
X - apoiar a execução de inspeções físicas e ambientais; e 
XI - supervisionar e assistir às autoridades, por ocasião de viagens de caráter institucional, reunindo informações e orientando quanto à segurança nos 
locais de destino. 
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Art. 188 . À Divisão de Transporte de Autoridades compete:  
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relativas ao transporte de autoridades; 
II - supervisionar a execução de conservação e manutenção dos veículos; e 
III - apoiar a execução das operações de segurança, inclusive em eventos de interesse do Ministério Público Federal. 
 
Art. 189 . À Coordenadoria de Segurança Orgânica compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar, executar e monitorar as atividades relacionadas à segurança de áreas e instalações da Procuradoria-Geral da República 
e seus anexos; 
II - elaborar e manter atualizado o Plano de Segurança Orgânica da Procuradoria-Geral da República e seus anexos; 
III - administrar e fiscalizar a execução do Plano de Segurança Orgânica na Procuradoria-Geral da República e seus anexos, segundo a Política de 
Segurança Institucional do Ministério Público Federal; 
IV - estabelecer contatos com instituições públicas e privadas, visando aprimorar as atividades de segurança na Procuradoria-Geral da República e seus 
anexos; 
V - elaborar planos e procedimentos além de mapeamento de sistemas e serviços essenciais e situações de emergência que visem aumentar o nível de 
segurança da Procuradoria-Geral da República e seus anexos; 
VI - elaborar modelos de planos de contingência, prestando assessoramento técnico às unidades do Ministério Público Federal na implementação destes;  
VII - emitir pareceres e notas técnicas em processos, acordos, convênios, ajustes, projetos e demais temas vinculados às matérias de interesse da Secretaria 
de Segurança Institucional; e  
VIII - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.   

Art. 190 . À Divisão de Instalações compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as ações de segurança nas instalações da Procuradoria-Geral da República, inclusive o registro de 
ocorrências; 
II - orientar, monitorar, supervisionar e fiscalizar as atividades de portaria e postos de vigilância tendo em vista o controle de acesso de pessoas, veículos 
e materiais às instalações da Procuradoria-Geral da República e seus anexos;  
III - realizar rondas no interior das instalações da Procuradoria-Geral da República e de seus anexos;  
IV - monitorar a localização e manutenção dos equipamentos utilizados nas ações de segurança das instalações; 
V - promover as especificações necessárias para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços relacionados às ações de segurança nas 
instalações da Procuradoria-Geral da República e seus anexos; 
VI - orientar, monitorar, supervisionar, operar e editar o sistema de monitoramento de imagens por CFTV, bem como de outros serviços de segurança 
predial e de instalações; e 
VII - monitorar a utilização, a manutenção e a higienização de veículo sob responsabilidade da coordenadoria. 
 
Art. 191 . À Supervisão de Fiscalização compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas à supervisão de fiscalização; 
II - desempenhar as atividades referentes à gestão e à fiscalização de contratos da Procuradoria-Geral da República relacionados à vigilância contratada 
e à brigada de incêndio; 
III - preparar e instruir a elaboração de projetos relativos ao controle e fiscalização dos contratos relacionados à Secretaria de Segurança Institucional; e 
IV - emitir pareceres e notas técnicas em processos, acordos, convênios, ajustes e projetos vinculados às matérias de interesse da Secretaria de Segurança 
Institucional. 
 
Art. 192 . À Supervisão de Controle de Acesso compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar a execução das atividades relacionadas à supervisão de controle de acesso; 
II - supervisionar a aquisição, acondicionamento e uso de materiais e equipamentos utilizados no controle de acessos e na identificação funcional; 
III - confeccionar crachás de identificação funcional para as unidades do Ministério Público Federal; 
IV - confeccionar credenciais de veículos no âmbito da Procuradoria-Geral da República e seus anexos; 
V - confeccionar identidade funcional dos servidores do Ministério Público Federal; 
VI - desempenhar as atividades referentes à gestão e à fiscalização de contratos relacionados a sistemas de segurança físicos, eletrônicos e de barreiras 
utilizados na Procuradoria-Geral da República e em seus anexos; 
VII - controlar  o sistema de claviculário da Procuradoria-Geral da República; 
VIII - propor medidas técnicas para maior eficiência do uso dos sistemas de segurança; 
IX - elaborar e acompanhar projetos básicos na área de logística; e 
X - emitir pareceres e notas técnicas em processos, acordos, convênios e ajustes vinculados às matérias de interesse da Secretaria de Segurança 
Institucional. 
 
Art. 193 . À Divisão de Missões Especializadas compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as missões especializadas;  
II - supervisionar e executar o serviço de condução e segurança pessoal de autoridades; 
III - supervisionar e assistir autoridades por ocasião de viagens de caráter institucional, reunindo informações e orientando quanto à segurança nos locais 
de destino; 
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IV - realizar avaliações de locais e adjacências com vistas a se elevar os níveis de segurança de membros e servidores do Ministério Público Federal, no 
exercício de suas funções institucionais; 
V - realizar inspeções físicas e eletrônicas ambientais;  
VI - promover as especificações necessárias para a aquisição de bens e contratação de serviços relacionados às atividades especiais de segurança;  
VII - estabelecer contato com instituições públicas ou privadas e órgãos de segurança pública, visando aprimorar as atividades de segurança;  
VIII - emitir pareceres e notas técnicas em processos, acordos, convênios e ajustes vinculados às matérias de interesse da Secretaria de Segurança 
Institucional;  
IX - propor e realizar cursos operacionais, treinamentos e capacitação em Segurança Institucional;  
X - realizar a segurança pessoal do Procurador-Geral da República e de seus familiares; e 
XI - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 194 . À Divisão de Planejamento de Segurança Institucional compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas a sua área de atuação; 
II - promover e implementar ações para a consecução dos objetivos estratégicos do Plano de Segurança Institucional; 
III - coordenar e supervisionar ações de fortalecimento da segurança institucional; 
IV - propor e promover ações que visem ampliar o conhecimento técnico e desenvolver atitudes de segurança institucional no público interno do 
Ministério Público Federal;  
V - elaborar programação de treinamento e capacitação técnica dos servidores da área de segurança; 
VI - promover a integração dos órgãos e unidades de Segurança Orgânica com a Secretaria de Segurança Institucional;  
VII - elaborar manuais e planos, bem como propor normas e procedimentos que visem aumentar o nível de segurança do Ministério Público Federal;  
VIII - emitir pareceres e notas técnicas em processos, acordos, convênios e ajustes vinculados às matérias de interesse da Secretaria de Segurança 
Institucional; e 
IX - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

Art. 195 . À Divisão de Gestão do Conhecimento em Segurança Institucional compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas à gestão do conhecimento em segurança institucional; 
II - realizar o acompanhamento de cenários de interesse do Ministério Público Federal no que se refere à segurança; 
III - planejar, coordenar, orientar, supervisionar e realizar atividades de assessoria técnica de segurança para as unidades do Ministério Público Federal; 
IV - planejar, coordenar, orientar e supervisionar atividades relativas ao Plano de Segurança Orgânica das unidades do Ministério Público Federal, 
mantendo atualizado os índices de indicadores de confecção, implantação, implementação e finalização; 
V - realizar inspeções físicas e eletrônicas ambientais;  
VI - propor ações de interação com outros órgãos oficiais, com vistas à criação de um sistema de proteção;  
VII - emitir pareceres e notas técnicas em processos, acordos, convênios e ajustes vinculados às matérias de interesse da Secretaria; 
VIII - planejar, coordenar, orientar, supervisionar e realizar inspeções físicas e eletrônicas ambientais, conforme orientações e procedimentos 
determinados pelo Secretário de Segurança Institucional;  
IX - realizar o controle, guarda e manutenção de equipamentos; e 
X - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

Capítulo IV 
Das Atribuições das Divisões de Segurança Orgânica e Seções de Segurança Orgânica e Transporte 

 
Art. 196 . São atribuições das Divisões de Segurança Orgânica e Seções de Segurança Orgânica e Transporte: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades de segurança e transporte institucional;  
II -  assessorar o Procurador-Chefe ou o Procurador responsável pela segurança da Unidade Administrativa Vinculada nas questões relativas à 
segurança institucional; 
III - elaborar, implementar e atualizar o Plano de Segurança Orgânica da respectiva unidade do Ministério Público Federal, observando as orientações da 
Secretaria de Segurança Institucional;  
IV - auxiliar o Procurador-Chefe a dar publicidade oficial ao Plano de Segurança Orgânica da respectiva Unidade, após homologação pelo Secretário-
Geral do Ministério Público Federal;  
V - subsidiar as respectivas Procuradorias da República nos Municípios na elaboração dos Planos de Segurança Orgânica, assessorando-as na respectiva 
homologação e publicação; 
VI - executar a atividade de assessoria técnica de segurança, bem como auxiliar a Secretaria de 
 Segurança Institucional, quando solicitado;  
VII - mapear os sistemas e serviços essenciais e situações de emergência e elaborar planos e procedimentos que visem aumentar o nível de segurança das 
unidades;   
VIII - compartilhar conhecimentos, dados e informações relacionadas a assuntos de segurança, fortalecendo o canal técnico e operacional entre a 
Secretaria de Segurança Institucional, Unidade Administrativa de Gestão e Unidades Administrativas Vinculadas; 
IX - auxiliar a Secretaria de Segurança Institucional, quando solicitado, nas atividades de proteção de membros, servidores e, se necessário, de seus 
familiares, para garantia do exercício das funções institucionais; 
X - recepcionar e conduzir membros, autoridades, servidores e outras pessoas relacionadas às atividades institucionais do Ministério Público Federal, 
quando autorizado pela autoridade competente; 
XI - transportar materiais e processos administrativos, judiciais e extrajudiciais com a respectiva entrega e protocolização, garantindo a segurança do 
objeto transportado; 
XII - realizar diligências que envolvam a atividade de segurança institucional;  
XIII - entregar notificações e intimações, para a localização de pessoas e levantamento de informações; 
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XIV - realizar a fiscalização dos contratos de segurança e bombeiro civil, da respectiva unidade do Ministério Público Federal;  
XV - supervisionar os procedimentos de saída de materiais, equipamentos e volumes, bem como o sistema de controle de acesso de visitantes na respectiva 
unidade do Ministério Público Federal; 
XVI - vistoriar as instalações internas e externas da respectiva Unidade do Ministério Público Federal, realizando rondas e inspeções inopinadas; 
XVII - manter atualizado o registro de controle de recebimento, entrega e cadastramento dos crachás funcionais fornecidos pela Secretaria de Segurança 
Institucional, bem como o resgate do crachá por ocasião da saída da respectiva unidade do Ministério Público Federal; 
XVIII - controlar o sistema de claviculário da respectiva unidade;  
XIX - inspecionar, conduzir e registrar a movimentação e recolhimento de veículos automotores; e 
XX - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

TÍTULO XII 
DOS SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE 

 
Capítulo I 

Da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 
 
Art. 197 . À Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, unidade orgânica nacional de direção e coordenação, compete: 
 
I -  planejar, coordenar, orientar e supervisionar os serviços multiprofissionais de saúde de forma integrada, preventiva, assistencial e curativa, 
promovendo a saúde dos membros e servidores do Ministério Público Federal; 
II - orientar tecnicamente as unidades do Ministério Público Federal na execução das atividades especificadas no inciso I. 
 

Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 

 
Art. 198 . A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Seção de Análises Clínicas; 
II - Setor de Apoio Técnico de Laboratório; 
III - Seção de Enfermagem; 
IV - Seção de Serviços de Secretaria;  
V - Divisão de Saúde Psicossocial;  
VI - Divisão de Assistência e Perícia Médica; e  
VII - Divisão de Assistência e de Perícia Odontológica. 
 
Parágrafo único. A Junta Médica será constituída junto à Divisão de Assistência e Perícia Médica.  
 

Capítulo III 
Das Atribuições da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 

 
Art. 199 . São atribuições específicas do Secretário de Serviços Integrados de Saúde: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde; 
II - estabelecer normas e procedimentos para o desempenho das funções da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde e demais serviços de saúde do 
Ministério Público Federal; 
III - planejar, coordenar, orientar e supervisionar os serviços multiprofissionais de saúde de forma integrada, no sentido preventivo, assistencial e curativo, 
promovendo a saúde dos membros e dos servidores do Ministério Público Federal; 
IV - propor políticas e diretrizes de saúde e acompanhar às suas execuções em todo o âmbito do Ministério Público Federal; 
V - propor a composição da Junta Médica Oficial, bem como nomear sua presidência para o respectivo exercício; 
VI - indicar os integrantes da área de saúde para a composição da equipe multiprofissional de acompanhamento dos servidores deficientes no estágio 
probatório; 
VII - indicar os médicos do Ministério Público Federal que irão compor a Junta Médica Especializada do Ministério Público da União; 
VIII - indicar os representantes do Ministério Público Federal na Câmara Técnica de Saúde do Plan-Assiste; 
IX - encaminhar ao Secretário-Geral os pareceres técnicos elaborados pela Junta Médica Oficial que subsidiem decisões administrativas; 
X - promover intercâmbio com instituições públicas ou privadas para incremento do desenvolvimento das atividades da Secretaria de Serviços Integrados 
de Saúde; 
XI - elaborar planejamento orçamentário anual da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde; e 
XII - apresentar projetos, programas e campanhas relativas à saúde preventiva. 
 
Art. 200 . À Divisão de Saúde Psicossocial compete: 
 
I - prover o atendimento psicossocial aos que façam jus, no âmbito da Procuradoria-Geral da República; 
II - prover perícias administrativas e vistorias que subsidiem a atuação do Plan-Assiste/MPF em decisões administrativas;  
III - presidir as reuniões da equipe psicossocial; e 
IV - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
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Art. 201 . À Divisão de Assistência e Perícia Médica compete: 
 
I - coordenar o atendimento médico aos que a ele façam jus, no âmbito da Procuradoria-Geral da República;  
II - prover a perícia administrativa e clínica que subsidiem a atuação do Plan-Assiste/MPF em decisões administrativas; 
III - supervisionar a implementação do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde na área médica; 
IV - elaborar planejamento de aquisições de materiais, instrumentais e equipamentos, anualmente, para subsidiar o planejamento orçamentário da 
Secretaria; 
V - fornecer apoio técnico na área médica quando de processos licitatórios de material, medicamentos e equipamentos de uso da Divisão;  
VI - viabilizar o apoio da Divisão aos programas de saúde da Secretaria; 
VII - prestar informações de saúde a serem divulgadas no âmbito do Ministério Público Federal; 
VIII - presidir as reuniões da equipe médica; 
IX - manter atualizada a relação do corpo clínico médico junto ao Conselho Federal de Medicina; 
X - representar tecnicamente a clínica médica junto ao Conselho Regional de Medicina;  
XI - gerir ou indicar representante para gerir o contrato de empresas prestadoras de serviço de manutenção dos equipamentos da área médica; e 
XII - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 202 . À Junta Médica Oficial, vinculada à Divisão de Assistência e Perícia Médica, compete: 
 
I - coordenar e proceder perícias administrativas na área de saúde, no âmbito do Ministério Público Federal; 
II - coordenar os processos de perícias médicas administrativas da Junta Médica Especializada do Ministério Público da União; 
III - emitir pareceres técnicos que subsidiem decisões administrativas; 
IV - realizar convênios com outros órgãos da administração pública para a realização de Junta Médica, sempre que necessário; 
V - guardar sigilo dos processos a que tiver acesso; e  
VI - encaminhar à Secretaria-Geral os pareceres que ensejem encaminhamentos administrativos; e 
VII - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 203 . À Divisão de Assistência e Perícia Odontológica compete: 
 
I - coordenar o atendimento odontológico aos que a ele façam jus, no âmbito da Procuradoria-Geral da República; 
II - prover a perícia  administrativa e clínica que subsidiem a atuação do Plan-Assiste/MPF em decisões administrativas; 
III - supervisionar a implementação do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde na área odontológica; 
IV - supervisionar os estagiários de odontologia, bem como prestar apoio técnico à SGP no processo de seleção; 
V - elaborar planejamento de aquisições de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos anualmente para subsidiar o planejamento 
orçamentário da Secretaria; 
VI - fornecer apoio técnico na área odontológica quando de processos licitatórios de material, medicamentos e equipamentos de uso da Divisão; 
VII - prestar informações de saúde odontológica a serem divulgadas no âmbito do Ministério Público Federal; 
VIII - presidir as reuniões da equipe odontológica; 
IX - manter atualizada a relação do corpo clínico odontológico junto ao Conselho Federal de Odontologia; 
X - representar tecnicamente a clínica odontológica junto ao Conselho Regional de odontologia;  
XI - gerir ou indicar representante para gerir o contrato de empresas prestadoras de serviço de manutenção dos equipamentos odontológicos; e 
XII - desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 

TÍTULO XIII 
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
Capítulo I 

Da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
 
Art. 204 . À Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, unidade orgânica nacional de direção e coordenação, compete: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relacionadas à tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Ministério Público Federal; 
e 
II - orientar tecnicamente as unidades do Ministério Público Federal na execução das atividades especificadas no inciso I. 
 

Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 
Art. 205 . A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Gabinete; 
II - Assessoria Técnica; 
III - Subsecretaria de Sistemas Negociais: 
a) Divisão de Contratação de Sistemas; 
b) Divisão de Sistemas da Administração Superior; e 
c) Divisão de Sistemas Administrativos; 
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IV - Subsecretaria de Sistemas Corporativos: 
a) Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Processos Judiciais; 
b) Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Procedimentos Extrajudiciais; 
c) Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Procedimentos Administrativos; e 
d) Divisão de Integração; 
V - Subsecretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação: 
a) Divisão de Produção e Operação; 
b) Divisão de Infraestrutura de Sistemas; 
c) Divisão de Segurança da Informação; e 
d) Divisão de Infraestrutura de Serviços; 
VI - Coordenadoria de Atendimento e Relacionamento: 
a) Divisão de Atendimento Preferencial; 
b) Divisão de Gestão Patrimonial de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
c) Divisão de Suporte Técnico; e 
d) Divisão de Telecomunicações; 
VII -  Coordenadoria de Dados e Informações Gerenciais: 
a) Divisão de Banco de Dados;  
b) Divisão de Administração de Dados; e 
c) Divisão de Sistemas de Informações Gerenciais. 
 

Capítulo III 
Das Atribuições da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 
Art. 206 . São atribuições específicas do Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
II - dirigir as atividades de elaboração, atualização, execução e acompanhamento do Planejamento Estratégico e do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação do Ministério Público Federal, em alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional;  
III - planejar e elaborar a proposta orçamentária da área de tecnologia da informação e comunicação do Ministério Público Federal, bem como gerir a 
aplicação dos recursos orçamentários alocados, em consonância com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação;   
IV - fomentar a adoção das melhores práticas voltadas para a governança de tecnologia da informação e comunicação e para a segurança da informação;  
V - promover o compartilhamento de práticas e soluções de tecnologia da informação e comunicação entre instituições congêneres; 
VI - propor e apoiar a implantação de políticas e métodos para o desempenho das atividades de tecnologia da informação no Ministério Público Federal; 
VII - propor melhorias nos processos de trabalho da área de tecnologia da informação do Ministério Público Federal; e 
VIII - propor e aplicar métodos de medição do desempenho da área de tecnologia da informação do Ministério Público Federal. 
 
Art. 207 . Ao Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação compete coordenar, organizar e executar as atividades de expediente 
e de apoio administrativo. 
 
Art. 208 . À Assessoria Técnica compete: 
 
I - apoiar o planejamento, a execução, o controle, a priorização, o registro de mudanças, o gerenciamento de riscos e o encerramento dos projetos de 
tecnologia da informação no Ministério Público Federal; 
II - verificar a aplicação da metodologia de gerenciamento, a utilização de lições aprendidas e a qualidade dos projetos de tecnologia da informação do 
Ministério Público Federal; 
III - levantar as necessidades, propor, consolidar e revisar o programa de capacitação de recursos humanos de tecnologia da informação do Ministério 
Público Federal; 
IV - realizar a gestão dos contratos nacionais de tecnologia da informação do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República, no tocante 
ao acompanhamento dos desembolsos financeiros, ao relacionamento com os fornecedores e à proposição de aplicação de sanções, desde que provocado 
pelos fiscais dos contratos; 
V - uniformizar e acompanhar as aquisições nacionais de bens e serviços de tecnologia da informação do Ministério Público Federal e da Procuradoria-
Geral da República, em estreito relacionamento com a área de compras da Instituição, buscando a celeridade e a eficácia dos processos; 
VI - apoiar a elaboração da proposta orçamentária e realizar o acompanhamento da execução do orçamento de tecnologia da informação do Ministério 
Público Federal; 
VII - promover o alinhamento da área de tecnologia da informação à estratégia institucional do Ministério Público Federal; 
VIII - acompanhar a alimentação e a evolução dos indicadores de execução do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e do Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação, sinalizar descumprimentos de metas e propor medidas corretivas; e 
IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 209 . À Subsecretaria de Sistemas Negociais compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar o processo de desenvolvimento de sistemas de informação administrativos e de suporte à administração 
superior, em âmbito nacional; 
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II - propor e apoiar a implantação de metodologia de desenvolvimento cooperativo de sistemas de informação administrativos e de suporte à administração 
superior entre as unidades do Ministério Público Federal; 
III - apoiar a implantação de sistemas de informação para suporte às atividades administrativas e à administração superior, para uso em todas as unidades 
do Ministério Público Federal; 
IV - elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços de tecnologia da informação, de acordo 
com os padrões estabelecidos pela área de aquisições da Secretaria; 
V - produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; 
VI - zelar pela aplicação das normas e padrões estabelecidos, em especial aqueles definidos pela área de gestão de projetos da Secretaria;  
VII - identificar e encaminhar à área competente da Secretaria as necessidades de capacitação dos recursos humanos alocados em sua estrutura; e 
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 210 . À Divisão de Contratação de Sistemas compete: 
 
I - identificar e avaliar necessidades de aquisição de sistema, contratação de serviço de desenvolvimento ou sustentação de sistemas, em alinhamento 
com a estratégia de tecnologia da informação  do Ministério Público Federal; 
II - propor e implantar modelo de processo de trabalho entre contratante e contratada, para dar suporte às aquisições de sistemas, contratações de sistemas 
como serviço ou contratações de sustentação de sistemas existentes; 
III - identificar sistemas desenvolvidos no Ministério Público Federal que possam ser sustentados por fornecedor contratado ou substituídos por sistemas 
adquiridos ou por contratação de sistemas como serviço, com redução de custos e ganho de eficiência; 
IV - participar no levantamento de requisitos e facilitar a interlocução entre fornecedores contratados e as áreas de negócio; 
V - definir e manter roteiro de métricas de avaliação de qualidade de software para dar suporte às aquisições de sistemas, contratações de sistemas como 
serviço ou contratações de sustentação de sistemas existentes; e 
VI - definir e manter os artefatos da documentação dos sistemas adquiridos ou sustentados por fornecedores contratados. 
 
Art. 211 . À Divisão de Sistemas da Administração Superior compete: 
 
I -  analisar as demandas de criação e alteração de sistemas de informação da Administração Superior do Ministério Público Federal; 
II - elaborar e executar projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação da Administração Superior do Ministério Público Federal, 
de acordo com as prioridades estabelecidas; 
III - estruturar e manter a biblioteca de requisitos dos sistemas de informação da Administração Superior do Ministério Público Federal;  
IV - estruturar e manter o acervo de modelos e diagramas de projetos de sistemas de informação da Administração Superior do Ministério Público Federal; 
V - garantir a capacitação dos usuários para utilização dos sistemas de informação da Administração Superior do Ministério Público Federal e prover 
manuais e instruções de operação; e 
VI - garantir a qualidade dos sistemas de informação da Administração Superior do Ministério Público Federal.   
 
Art. 212 . À Divisão de Sistemas Administrativos compete: 
 
I - analisar as demandas de criação e alteração de sistemas de informação de apoio às atividades administrativas do Ministério Público Federal; 
II - elaborar e executar projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação de apoio às atividades administrativas do Ministério Público 
Federal, de acordo com as prioridades estabelecidas;  
III - estruturar e manter a biblioteca de requisitos dos sistemas de informação de apoio às atividades administrativas do Ministério Público Federal; 
IV - estruturar e manter o acervo de modelos e diagramas de projetos de sistemas de informação de apoio às atividades administrativas do Ministério 
Público Federal; 
V - orientar as equipes de implementadores em todas as unidades do Ministério Público Federal; 
VI - garantir a capacitação dos usuários para utilização dos sistemas de informação de apoio às atividades administrativas do Ministério Público Federal 
e prover manuais e instruções de operação; e 
VII - garantir a qualidade dos sistemas de informação de apoio às atividades administrativas do Ministério Público Federal. 
 
Art. 213 . À Subsecretaria de Sistemas Corporativos compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar o processo de desenvolvimento de sistemas de informação de suporte à atividade-fim do Ministério Público 
Federal, em âmbito nacional; 
II - propor e apoiar a implantação de metodologia de desenvolvimento cooperativo de sistemas de suporte à atividade-fim entre as unidades do Ministério 
Público Federal; 
III - apoiar a implantação de sistemas de informação  para  suporte à atividade-fim, para uso em todas as unidades do  Ministério Público Federal; 
IV - elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços de tecnologia da informação, de acordo 
com os padrões estabelecidos pela área de aquisições da Secretaria; 
V - produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; 
VI - zelar pela aplicação das normas e padrões estabelecidos, em especial aqueles definidos pela área de gestão de projetos da Secretaria;  
VII - identificar e encaminhar à área competente da Secretaria as necessidades de capacitação dos recursos humanos alocados em sua estrutura; e 
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 214 . À Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Processos Judiciais compete: 
 
I - analisar as demandas para criação e alteração de sistemas de informação de processos judiciais; 
II - elaborar e executar projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação de processos judiciais, de acordo com as prioridades 
estabelecidas;  
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III - estruturar e manter a biblioteca de requisitos dos sistemas de informação de processos judiciais; 
IV - estruturar e manter o acervo de modelos e diagramas de projetos de sistemas de informação de processos judiciais; 
V - orientar as equipes de implementadores em todas as unidades do Ministério Público Federal; 
VI - garantir a capacitação dos usuários para utilização dos sistemas de informação de processos judiciais e prover manuais e instruções de operação; e 
VII - garantir a qualidade dos sistemas de informação de processos judiciais. 
 
Art. 215 . À Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Procedimentos Extrajudiciais compete: 
 
I - analisar as demandas para criação e alteração de sistemas de informação de processos extrajudiciais; 
II - elaborar e executar projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação de processos extrajudiciais, de acordo com as prioridades 
estabelecidas;  
III - estruturar e manter a biblioteca de requisitos dos sistemas de informação de processos extrajudiciais; 
IV - estruturar e manter o acervo de modelos e diagramas de projetos de sistemas de informação de processos extrajudiciais; 
V - orientar as equipes de implementadores em todas as unidades do Ministério Público Federal; 
VI - garantir a capacitação dos usuários para utilização dos sistemas de informação de processos extrajudiciais e prover manuais e instruções de operação; 
e 
VII - garantir a qualidade dos sistemas de informação de processos extrajudiciais. 
 
Art. 216 . À Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Procedimentos Administrativos compete: 
 
I - analisar as demandas para criação e alteração de sistemas de informação de processos administrativos; 
II - elaborar e executar projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação de processos administrativos, de acordo com as prioridades 
estabelecidas;  
III - estruturar e manter a biblioteca de requisitos dos sistemas de informação de processos administrativos; 
IV - estruturar e manter o acervo de modelos e diagramas de projetos de sistemas de informação de processos administrativos; 
V - orientar as equipes de implementadores em todas as unidades do Ministério Público Federal; 
VI - garantir a capacitação dos usuários para utilização dos sistemas de informação de processos administrativos e prover manuais e instruções de 
operação; e 
VII - garantir a qualidade dos sistemas de informação de processos administrativos. 
 
Art. 217 . À Divisão de Integração compete: 
 
I - planejar e executar projetos e atividades que favoreçam a integração entre os sistemas de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos; 
II - prover e manter as ferramentas necessárias para facilitar a gerência de configuração e de mudança dos projetos de sistemas de processos judiciais, 
extrajudiciais e administrativos; 
III - realizar a gerência de configuração dos sistemas de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos; 
IV - garantir a capacitação dos usuários para utilização dos sistemas de informação de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos e prover 
manuais e instruções de operação; 
V - garantir a qualidade dos sistemas de informação de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos; e 
VI - planejar, apoiar e acompanhar a implantação dos sistemas de informação de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos. 
 
Art. 218 . À Subsecretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas à infraestrutura de tecnologia da informação e a segurança da informação no 
Ministério Público Federal, em âmbito nacional; 
II - coordenar e supervisionar as atividades relativas aos serviços em operação na Procuradoria-Geral da República e em ambiente de contingência 
homologado pelo Ministério Público Federal; 
III - garantir níveis adequados de desempenho e disponibilidade para a infraestrutura de tecnologia da informação em operação na Procuradoria-Geral da 
República e para ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal; 
IV - coordenar e supervisionar as atividades de manutenção da infraestrutura em tecnologia da informação no âmbito do Ministério Público Federal; 
V - identificar necessidades de melhorias na infraestrutura em tecnologia da informação, para atender às novas demandas dos usuários de recursos de 
tecnologia da informação do Ministério Público Federal; 
VI - realizar a fiscalização dos contratos de bens e serviços de tecnologia da informação sob sua responsabilidade, prestando as informações requeridas 
pela área de gestão de contratos da Secretaria; 
VII - elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços de tecnologia da informação sob sua 
responsabilidade, de acordo com os padrões estabelecidos pela área de aquisições da Secretaria; 
VIII - produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; 
IX - propor políticas relacionadas a sua área de atuação e zelar pela aplicação das normas e padrões estabelecidos, em especial aqueles definidos pela 
Assessoria de Governança da Secretaria;  
X - identificar e encaminhar à área competente da Secretaria as necessidades de capacitação dos recursos humanos alocados em sua estrutura; e 
XI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 219 . À Divisão de Produção e Operação compete: 
 
I - planejar, gerenciar e manter o ambiente de rede local da Procuradoria-Geral da República, redes metropolitanas no âmbito do Distrito Federal e redes 
de longa distância do Ministério Público Federal, garantindo níveis adequados de desempenho e disponibilidade; 
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II - propor e supervisionar a aplicação das políticas de qualidade de serviço nas redes metropolitanas no âmbito do Distrito Federal e redes de longa 
distância do Ministério Público Federal;  
III - acionar as equipes de recuperação dos serviços de tecnologia da informação no caso de ocorrências anormais identificadas pela monitoração; 
IV - planejar, gerenciar e monitorar a sala de equipamentos da rede local da Procuradoria-Geral da República, com apoio da área responsável pela 
edificação; 
V - planejar, gerenciar e manter o ambiente de videoconferência e transmissão e publicação de vídeos do Ministério Público Federal; 
VI - planejar, gerenciar e manter o ambiente de comunicação de voz do Ministério Público Federal, promovendo o funcionamento integrado de seus 
dispositivos; 
VII - planejar, gerenciar e manter a convergência das tecnologias multimídia do Ministério Público Federal, permitindo a integração, a interoperabilidade 
e a padronização das soluções que compõem o seu ambiente nacional multimídia; e 
VIII - planejar, gerenciar e manter cópias de segurança dos dados armazenados nos servidores da rede local da Procuradoria-Geral da República e de 
ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal. 
 
Art. 220 . À Divisão de Infraestrutura de Sistemas compete: 
 
I - planejar, gerenciar e manter os equipamentos servidores e de armazenamento em operação na rede local da Procuradoria-Geral da República e em 
ambiente de contingência pelo Ministério Público Federal; 
II - instalar, configurar e realizar manutenção nos equipamentos servidores e de armazenamento em operação na Procuradoria-Geral da República, e 
orientar as áreas de tecnologia da informação do Ministério Público Federal a desenvolver essa função; 
III - supervisionar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos equipamentos servidores e de armazenamento em operação na Procuradoria-
Geral da República, quando realizados por terceiros; e 
IV - monitorar e garantir níveis adequados de desempenho e disponibilidade para os equipamentos servidores e de armazenamento em operação na rede 
local da Procuradoria-Geral da República e em ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal. 
 
Art. 221 . À Divisão de Segurança da Informação compete: 
 
I - administrar e manter atualizados os recursos de segurança da informação disponíveis na rede local da Procuradoria-Geral da República; 
II - zelar pelo bom funcionamento dos recursos de segurança das redes metropolitanas no âmbito do Distrito Federal e das redes de longa distância do 
Ministério Público Federal; 
III - atuar no tratamento e na resposta a incidentes de segurança de redes de computadores; 
IV - acompanhar e realizar testes de vulnerabilidade nos ambientes operacionais do Ministério Público Federal; 
V - estimular as demais áreas de tecnologia da informação do Ministério Público Federal a manter os equipamentos e serviços sob sua responsabilidade 
atualizados e livres de vulnerabilidades conhecidas; 
VI - promover a cultura da segurança da informação entre a equipe técnica e os usuários de recursos de tecnologia da informação;  
VII - zelar pelo cumprimento das políticas e normas institucionais relativas à segurança da informação; e 
VIII - assistir às áreas do Ministério Público Federal nas análises de dispositivos computacionais utilizados em incidentes relacionados a segurança da 
informação. 
 
Art. 222 . À Divisão de Infraestrutura de Serviços compete: 
 
I - planejar, gerenciar e manter os serviços de rede em operação na rede local da Procuradoria-Geral da República e em ambiente de contingência pelo 
Ministério Público Federal; 
II - instalar, configurar e realizar manutenção nos serviços de rede em operação na Procuradoria-Geral da República, e orientar as áreas de tecnologia da 
informação do Ministério Público Federal a desenvolver essa função; 
III - supervisionar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos serviços de rede em operação na Procuradoria-Geral da República, quando 
realizados por terceiros; e 
IV - garantir níveis adequados de desempenho e disponibilidade para os serviços de rede em operação na rede local da Procuradoria-Geral da República 
e em ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal. 
 
Art. 223 . À Coordenadoria de Relacionamento compete: 
 
I - coordenar, organizar e acompanhar as atividades de relacionamento com os usuários de serviços de tecnologia da informação da Procuradoria-Geral 
da República; 
II - atuar como ponto único de contato entre os usuários de serviços de tecnologia da informação e a Secretaria, para registro de solicitações; 
III - elaborar relatórios estatísticos e gerenciais das solicitações atendidas e propor ações corretivas para evitar a repetição de incidentes;  
IV - supervisionar as atividades de instalação, manutenção e substituição de equipamentos de tecnologia da informação e softwares disponíveis para os 
usuários; 
V - identificar necessidades de melhorias na infraestrutura de tecnologia da informação para atender às novas demandas dos usuários; 
VI - gerenciar o parque de equipamentos de tecnologia da informação e os softwares disponíveis para os usuários finais; 
VII - realizar a fiscalização dos contratos de bens e serviços de tecnologia da informação sob sua responsabilidade, prestando as informações requeridas 
pela área de gestão de contratos; 
VIII - elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços de tecnologia da informação sob sua 
responsabilidade, de acordo com os padrões estabelecidos pela área de aquisições da Secretaria; 
IX - produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; 
X - propor políticas relacionadas a sua área de atuação e zelar pela aplicação das normas e padrões estabelecidos;  
XI - identificar e encaminhar à área competente da Secretaria as necessidades de capacitação dos recursos humanos alocados em sua estrutura; e 
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XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 224 . À Divisão de Atendimento Preferencial compete: 
 
I - prestar atendimento aos membros lotados na Procuradoria-Geral da República e respectivos gabinetes, quanto à instalação e utilização de equipamentos 
de tecnologia da informação e softwares; 
II - supervisionar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos equipamentos de tecnologia da informação e softwares disponíveis para os 
membros lotados na Procuradoria-Geral da República e respectivos gabinetes, quando realizados por terceiros; e 
III - zelar pela manutenção do parque de equipamentos de tecnologia da informação e softwares disponíveis para os membros lotados na Procuradoria-
Geral da República e respectivos gabinetes. 
 
Art. 225 . À Divisão de Gestão Patrimonial compete: 
 
I - administrar o cadastro de usuários e as credenciais de acesso aos serviços disponíveis na rede local da Procuradoria-Geral da República; 
II - administrar e gerenciar o parque de equipamentos de tecnologia da informação e softwares disponíveis para os usuários da Procuradoria-Geral da 
República, incluindo as atividades de movimentação; e 
III - promover, sempre que possível, a instalação e atualização automáticas dos softwares disponíveis para os usuários da Procuradoria-Geral da 
República. 
 
Art. 226 . À Divisão de Suporte Técnico compete: 
 
I - prestar atendimento aos usuários da Procuradoria-Geral da República, quanto a instalação e utilização de equipamentos de tecnologia da informação 
e softwares; 
II - supervisionar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos equipamentos de tecnologia da informação e softwares disponíveis para os 
usuários, quando realizados por terceiros; e 
III - zelar pela manutenção do parque de equipamentos de tecnologia da informação e softwares disponíveis para os usuários da Procuradoria-Geral da 
República. 
 

Art. 227 . À Divisão de Telecomunicações compete: 
 
I - prestar atendimento aos usuários da Procuradoria-Geral da República, quanto a instalação e utilização de equipamentos de comunicação de voz; 
II - supervisionar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos equipamentos de comunicação de voz disponíveis para os usuários, quando 
realizados por terceiros; 
III - zelar pela manutenção do parque de equipamentos de comunicação de voz disponíveis para os usuários da Procuradoria-Geral da República; e 
IV - fazer a gestão e o controle de contas e cotas dos serviços de comunicação de voz disponíveis para os usuários da Procuradoria-Geral da República. 
 
Art. 228 . À Coordenadoria de Dados e Informações Gerenciais compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades e projetos referentes à administração de dados, administração de banco de dados e sistemas de 
informações gerenciais; 
II - elaborar e divulgar normas e padrões de administração de dados, administração de banco de dados e sistemas de informações gerenciais;  
III - propor a aquisição de ferramentas e tecnologias necessárias às atividades de sua competência;  
IV - definir diretrizes para capacitação da equipe e usuários; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 229 . À Divisão de Banco de Dados compete: 
 
I - administrar os sistemas gerenciadores de banco de dados homologados pelo Ministério Público Federal e auxiliar suas áreas de tecnologia da 
informação no desempenho dessa função; 
II - administrar os recursos e garantir níveis adequados de desempenho e disponibilidade para os sistemas gerenciadores de banco de dados em operação 
na Procuradoria-Geral da República e em ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal; 
III - apoiar os projetos de desenvolvimento de sistemas de informação de forma a garantir o acesso aos sistemas gerenciadores de banco de dados em 
operação na Procuradoria-Geral da República e em ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal; 
IV - definir regras e supervisionar a execução das cópias de segurança dos bancos de dados em operação na Procuradoria-Geral da República e em 
ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal; e 
V - definir e implementar as medidas a serem tomadas para a recuperação de desastres em caso de falhas graves nos sistemas gerenciadores de banco de 
dados em operação na PGR e em ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal.  
 
Art. 230 . À Divisão de Administração de Dados compete: 
 
I - propor, manter e publicar normas, padrões e processos da Administração de Dados; 
II - criar, atualizar e disponibilizar Modelo e Dicionário de Dados Corporativos; 
III - apoiar a Modelagem de Dados; 
IV - avaliar e homologar Modelo de Dados; e 
V - manter repositório de Modelo de Dados. 
 
Art. 231 . À Divisão de Sistemas de Informações Gerenciais compete: 
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I - propor, manter e publicar normas, padrões e processos de Sistemas de Informações Gerenciais; 
II - levantar requisitos e desenvolver projetos de Sistemas de Informações Gerenciais; 
III - realizar e documentar atividades de modelagem, extração, transformação e carga de dados (ETL), mapeamento de atributos e métricas;  
IV - propor as alterações, correções e evoluções nas fontes de dados e sistemas transacionais decorrentes de necessidades identificadas;  
V - apoiar usuários e colaboradores em atividades relacionadas a informações gerenciais, especialmente na construção de relatórios e painéis gerenciais 
e estratégicos;  
VI - realizar a prospecção de ferramentas e tecnologias relacionadas à Business Intelligence (Inteligência de Negócios); e 
VII - apoiar a capacitação dos usuários para utilização das tecnologias relacionadas à Business Intelligence (Inteligência de Negócios), em uso no 
Ministério Público Federal. 
 

Capítulo IV 
Das Atribuições das Unidades de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 
Art. 232 . Às Coordenadorias de Tecnologia da Informação e Comunicação compete: 
 
I - planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de informação, infraestrutura de tecnologia da 
informação, atendimento e relacionamento com os usuários, segurança da informação e serviços de comunicação de voz, no âmbito da Unidade 
Administrativa de Gestão e nas respectivas Unidades Administrativas Vinculadas, quando for o caso; 
II - observar as políticas, diretrizes e orientações técnicas emanadas da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;  
III - orientar e apoiar, quando couber, as Unidades Administrativas Vinculadas na execução de suas atividades; e 
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 233 . São atribuições especificas do Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação: 
 
I - assegurar o alinhamento estratégico, tático e operacional da área de tecnologia da informação da sua unidade e das Unidades Administrativas 
Vinculadas, quando couber, conforme as diretrizes e orientações emanadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério 
Público Federal; 
II -  propor e promover políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível local, alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional;  
III - identificar e propor à respectiva Secretaria Nacional as necessidades de capacitação dos recursos humanos alocados em sua estrutura; 
IV - identificar e propor à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação as necessidades de aquisições de bens e contratação de serviços de 
tecnologia da informação do Ministério Público Federal da unidade;  
V - elaborar a proposta orçamentária e realizar o acompanhamento da execução do orçamento de tecnologia da informação do Ministério Público Federal 
na respectiva unidade; 
VI - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica de contratos e ao acompanhamento de aquisições, em alinhamento com as orientações da 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
VII - produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; e  
VIII - identificar a necessidade, propor a inclusão, planejar e coordenar projetos de sistemas de informação, de telecomunicações, de segurança da 
informação e de infraestrutura de tecnologia da informação, constantes no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal. 
 
Art. 234 . São atribuições dos Núcleos e Seções relativas à Sustentação de Soluções e ao Desenvolvimento de Sistemas de Informação: 
 
I - levantar requisito, executar, apoiar e implantar projetos de sistemas de informações constantes no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do 
Ministério Público Federal; 
II - propor e apoiar a implantação de metodologia nacional de desenvolvimento cooperativo de sistemas de informação;  
III - garantir a continuidade, disponibilidade, integridade, qualidade e evolução dos sistemas de informação sob sua responsabilidade;   
IV - identificar e propor a aquisição de ferramentas que facilitem e acelerem a disponibilização de informações gerenciais que suportem os processos de 
trabalho do Ministério Público Federal;  
V - estruturar e manter a biblioteca de requisitos e acervo de modelos e diagramas de projetos dos sistemas de informação sob sua responsabilidade; 
VI - elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados a desenvolvimento de sistemas de informação;  
VII - elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de sistemas de informação sob sua 
responsabilidade, de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; e 
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 235 . São atribuições dos Núcleos e Seções relativas à Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação: 
 
I - executar as atividades relacionadas à infraestrutura de tecnologia da informação e à sustentação de soluções em alinhamento com as orientações da 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
II - organizar, manter e gerenciar os ambientes de rede local do Ministério Público Federal, bem como de videoconferência, transmissão e publicação de 
vídeos e de comunicação de voz, promovendo o funcionamento integrado de seus dispositivos;  
III - executar, manter e gerenciar cópias de segurança dos dados armazenados nos servidores da rede local da unidade e de ambiente de contingência 
homologado pelo Ministério Público Federal; 
IV - instalar, configurar e realizar manutenção nos recursos operacionais de equipamentos servidores e de armazenamento em operação na Unidade;  
V - fiscalizar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos serviços de rede em operação na unidade, quando realizados por terceiros;  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 86 
 
VI - garantir níveis adequados de desempenho e disponibilidade para os serviços de rede em operação na rede local da Unidade e em ambiente de 
contingência homologado pelo Ministério Público Federal; 
VII - monitorar a utilização dos equipamentos servidores e de armazenamento e seus respectivos serviços em operação na rede local da Unidade e em 
ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal; 
VIII - elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados à infraestrutura de tecnologia da informação;  
IX - elaborar projetos básicos e termos de referência, para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de equipamentos de infraestrutura sob sua 
responsabilidade, de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
X - executar as atividades relacionadas à segurança da informação; 
XI - manter atualizados os recursos de segurança da informação disponíveis na rede local da unidade; 
XII - atuar no tratamento e na resposta a incidentes de segurança de redes de computadores da unidade; 
XIII - acompanhar e realizar testes de vulnerabilidade nos ambientes operacionais da unidade; 
XIV -  promover a cultura da segurança da informação entre a equipe técnica e os usuários de recursos de tecnologia da informação; 
XV - zelar pelo cumprimento das políticas e normas institucionais relativas à segurança da informação;  
XVI - elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados à segurança da informação; e 
XVII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 236 . São atribuições dos Núcleos e Seções relativos ao Atendimento e Relacionamento com os Usuários e Telecomunicações: 
 
I - organizar e acompanhar as atividades de relacionamento com os usuários de serviços de tecnologia da informação e comunicação da unidade; 
II - supervisionar e executar as atividades de instalação, manutenção e substituição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação e 
softwares;  
III - fiscalizar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos recursos operacionais de equipamentos servidores e de armazenamento em 
operação na Unidade, quando realizados por terceiros;  
IV - identificar necessidades de melhorias na infraestrutura em tecnologia da informação e comunicação, para atender às novas demandas dos usuários; 
V - manter o parque de equipamentos de tecnologia da informação e softwares; 
VI - executar atividades de atendimento aos usuários de serviços de tecnologia da informação;  
VII - elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços de tecnologia da informação 
disponibilizados aos usuários, de acordo os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
VIII - executar atividades técnicas relacionadas com os serviços de comunicação de voz disponíveis para os usuários da unidade;  
IX - elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços relacionados a serviços de comunicação 
de voz, de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; e  
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 237 . São atribuições dos Núcleos e Seções relativas à Segurança da Informação: 
 
I - executar as atividades relacionadas à segurança da informação; 
II - manter atualizados os recursos de segurança da informação disponíveis na rede local da unidade; 
III - atuar no tratamento e na resposta a incidentes de segurança de redes de computadores da unidade;  
IV - acompanhar e realizar testes de vulnerabilidade nos ambientes operacionais da unidade;  
V - promover a cultura da segurança da informação entre a equipe técnica e os usuários de recursos de tecnologia da informação;  
VI - zelar pelo cumprimento das políticas e normas institucionais relativas à segurança da informação;  
VII - elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados a segurança da informação; e 
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 238 . São atribuições dos Núcleos e Seções relativas à Infraestrutura em Serviços de Comunicação de Voz: 
 
I -  executar atividades técnicas relacionadas com os serviços de comunicação de voz disponíveis para os usuários da unidade;  
II - elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços relacionados a serviços de comunicação 
de voz, de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; e 
III - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 

Capítulo V 
Do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 

 
Art. 239 . Integram a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, mediante vínculo de subordinação hierárquica e técnica, as seguintes 
estruturas funcionais do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação: 
 
I -  Centro de Serviços Compartilhados – CSC:  
a) Gerência Nacional do Centro de Serviços Compartilhados; e 
b) Centros de Serviços Compartilhados – Polos; 
II -  Centro de Excelência Nacional. 
 
Art. 240 . À Gerência Nacional do Centro de Serviços Compartilhados compete: 
 
I -  atuar como instância superior do Centro de Serviços Compartilhados, mediante prestação de contas de sua atuação à Secretaria de Tecnologia da 
Informação e execução da gerência estratégica dos Centros de Serviços Compartilhados – Polos; 
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II - definir a infraestrutura a ser utilizada pelos Centros de Serviços Compartilhados – Polos na operacionalização e na gerência de seus respectivos 
Serviços Nacionais;  
III - definir, junto aos Centros de Serviços Compartilhados – Polos, as equipes nacionais associadas aos respectivos Serviços Nacionais, os Acordos de 
Nível de Serviço deste esperados, a metodologia e os procedimentos relativos ao recebimento e ao processamento dos eventos relacionados aos Serviços 
Nacionais hospedados; 
IV - atuar junto aos Centros de Serviços Compartilhados – Polos com vistas ao solucionamento dos problemas relacionados à atuação das equipes 
nacionais e da situação da infraestrutura de cada Serviço Nacional;  
V - receber, priorizar e encaminhar os pedidos de treinamento e de aquisições com vistas ao aprimoramento da atuação dos Centros de Serviços 
Compartilhados – Polos; e 
VI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 241 . Aos Centros de Serviços Compartilhados – Polos compete: 
 
I -  atuar no suporte e na operação dos Serviços Nacionais a ele atribuídos; 
II - gerenciar os eventos associados a cada Serviço Nacional, mediante registro do tempo de atendimento e dos integrantes da equipe nacional acionados, 
bem como das equipes e ele associadas; 
III - identificar servidores da área de tecnologia da informação e comunicação no Ministério Público Federal aptos a integrarem as equipes de Serviços 
Nacionais; 
IV - dar suporte à infraestrutura e aos sistemas de tecnologia da informação alocados para atendimento de cada Serviço Nacional, sejam eles locais ou 
remotos, bem como gerenciá-los;  
V - apresentar demonstrativos do desempenho de seus respectivos Serviços Nacionais para a Gerência Nacional do Centro de Serviços Compartilhados, 
mediante informações que garantam a eficiência de seu funcionamento; e  
VI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 242 . Ao Centro de Excelência compete:  
 
I -  realizar o estudo e a proposição de padrões para o desenvolvimento de sistemas e soluções nas unidades do Ministério Público Federal; 
II - apoiar as unidades do Ministério Público Federal na implementação de padrões de desenvolvimento de sistemas e soluções, com equipes centralizadas 
ou distribuídas; 
III - apoiar o compartilhamento de recursos entre os integrantes do Centro de Excelência visando, entre outros objetivos, à melhoria contínua na qualidade 
de softwares produzidos no Ministério Público Federal, à maximização de resultados e à otimização da utilização de recursos; 
IV - realizar estudo e proposição de políticas de capacitação dos integrantes do Centro de Excelência com vistas à uniformização de competências, de 
modo a viabilizar o trabalho colaborativo entre equipes;  
V - apoiar a prospecção de projetos e serviços de desenvolvimento e sustentação de soluções nas unidades do  Ministério Público Federal;  
VI - realizar a gerência nacional de projetos e serviços de desenvolvimento e sustentação de soluções nas unidades do Ministério Público Federal;  
VII - coordenar as fábricas de softwares alocadas em projetos sob sua responsabilidade; e  
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Parágrafo único. As áreas específicas de sustentação de soluções das unidades do Ministério Público Federal serão vinculadas funcionalmente a um 
centro de excelência, podendo ser criadas novas áreas nas unidades delas desprovidas em suas estruturas organizacionais.  
 
 

TÍTULO XIV 
DO APOIO JURÍDICO E DOCUMENTAÇÃO 

 
Capítulo I 

Da Secretaria Jurídica e de Documentação 
 
Art. 243 . À Secretaria Jurídica e de Documentação, unidade orgânica de direção e coordenação, compete: 
 
I - planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades de: 
a) autuação, processamento administrativo e gestão arquivística de documentos, gestão de correspondências e serviços postais e publicação de matérias 
nos veículos oficiais; 
b) atendimento ao cidadão, acompanhamento processual e classificação, distribuição e tramitação de feitos judiciais e extrajudiciais; 
c) informação estatística da atuação finalística do Ministério Público Federal, gestão da qualidade, melhoria de processos e administração dos sistemas 
de tramitação de processos, procedimentos e documentos; e 
d) seleção, organização, tratamento e disseminação da documentação legal e doutrinária, bem como a gestão de acervo bibliográfico; 
II - orientar tecnicamente as demais unidades do Ministério Público Federal na execução das atividades especificadas no inciso I. 
 

Capítulo II 
Da Estrutura Organizacional da Secretaria Jurídica e de Documentação 

 
Art. 244 . A Secretaria Jurídica e de Documentação tem a seguinte estrutura administrativa: 
 
I - Gabinete; 
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II - Assessoria Técnica; 
III - Subsecretaria de Organização e Métodos: 
a) Divisão de Gestão da Qualidade; 
b) Divisão de Informação Estatística e Espacial; e 
c) Divisão de Suporte ao Usuário do Sistema Único;  
IV - Subsecretaria Jurídica: 
a) Divisão de Auxílio em Plenário; 
b) Central de Atendimento ao Cidadão; 
c) Divisão de Processamento Judicial; 
d) Divisão de Processamento Extrajudicial; e 
e) Divisão de Acompanhamento Processual; 
V - Coordenadoria de Gestão Documental: 
a) Divisão de Arquivo; 
b) Divisão de Editoração e Publicação; 
c) Divisão de Expediente; e 
d) Divisão de Processamento Administrativo; 
VI - Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa: 
a) Divisão de Processamento Técnico; 
b) Divisão de Gestão de Acervo; 
c) Divisão de Biblioteca Digital; e 
d) Central de Atendimento ao Usuário. 
 

Capítulo III 
Das Atribuições da Secretaria Jurídica e de Documentação 

 
Art. 245 . São atribuições especificas do Secretário Jurídico e de Documentação: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades da Secretaria Jurídica e de Documentação; 
II - propor políticas relativas à sua área de atuação; 
III - administrar os sistemas de gerenciamento eletrônico de processos e documentos; 
IV - auxiliar, com dados estatísticos, a elaboração do planejamento do Ministério Público Federal; 
V - propor soluções e coordenar as atividades relacionadas à manutenção e ao aperfeiçoamento da base de dados processuais do Ministério Público 
Federal; 
VI - gerenciar o banco de manifestações do Ministério Público Federal e zelar pela fidelidade das informações nele contidas; e 
VII - identificar os tipos de ações cuja ocorrência seja mais frequente em cada estado e estabelecer indicadores e critérios de comparação. 
 
Art. 246 . Ao. Gabinete compete coordenar, organizar e executar as atividades de expediente e de apoio administrativo. 
 
Art. 247 . À Assessoria Técnica compete: 
 
I - prestar assessoria em gestão estratégica e governança institucional; 
II - planejar e monitorar a estratégia organizacional no âmbito da Secretaria Jurídica e de Documentação; 
III - apoiar atividades e projetos que aprimoram métodos de trabalho da gestão administrativa; 
IV - apoiar a divulgação das ações de comunicação ligadas ao planejamento estratégico no âmbito da Secretaria; 
V - monitorar a execução das prioridades elencadas no planejamento da Secretaria, bem como realizar ou propor estudos técnicos para subsidiar o 
processo decisório; 
VI - elaborar e monitorar painéis, indicadores e metas no âmbito da Secretaria; 
VII - fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos e ferramentas gerenciais da Secretaria; 
VIII - gerir as informações referentes ao Portal da Transparência do Ministério Público Federal; e 
IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
  
Art. 248 . Subsecretaria de Organização e Métodos compete: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relacionadas a informações estatísticas e espaciais, gestão da qualidade e suporte ao usuário do 
sistema Único, no âmbito do Ministério Público Federal;  
II - subsidiar e prover metodologia para execução das atividades de estatística e informação espacial georreferenciada, gestão da qualidade e suporte aos 
usuários dos sistemas de controle de processos e documentos, no âmbito do Ministério Público Federal; e  
III - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 249 . À Divisão de Gestão da Qualidade compete: 
 
I - acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de informações do Ministério Público Federal voltados às atividades administrativas e institucionais, 
principalmente no que tange à atuação dos membros e ao controle processual e de expedientes administrativos, extrajudiciais e judiciais; 
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II - administrar e assegurar a qualidade da informação produzida, bem como definir, sempre que possível, as regras de negócio, o padrão a ser utilizado 
e as informações a serem inseridas, de maneira a uniformizar e padronizar a utilização dos sistemas sob sua responsabilidade; 
III - planejar, organizar e monitorar as alterações e evoluções dos sistemas de gerenciamento eletrônico de processos e documentos, bem como identificar 
as necessidades de melhoria no âmbito nacional;  
IV - assegurar as conformidades de produtos e serviços com os padrões, procedimentos e normas determinados pela instituição, por meio de processos 
internos;  
V - propor soluções e fornecer subsídios para a tomada de decisões no que concerne a atividades relacionadas à inovação e a melhoria contínua dos 
processos e ferramentas gerenciais do Ministério Público Federal; e  
VI - apoiar iniciativas que visem ao aperfeiçoamento dos métodos de trabalho da gestão administrativa e institucional do Ministério Público Federal em 
âmbito nacional. 
 
Art. 250 . À Divisão de Informação Estatística e Espacial compete: 
 
I - organizar, monitorar e executar as atividades de estatística do Ministério Público Federal; 
II - realizar a estatística de movimentação processual, extraprocessual e produtividade dos membros do Ministério Público Federal; 
III - acompanhar a evolução anual da demanda processual e os dados da Justiça Federal, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Superiores e 
do Supremo Tribunal Federal;  
IV - elaborar estudos, indicadores e relatórios sobre a atuação do Ministério Público Federal; 
V - promover a gestão dos dados georreferenciados no âmbito do Ministério Público Federal por meio da utilização de sistemas de informação geográfica;  
VI - propor o treinamento e desenvolvimento de pessoal para a utilização dos dados disponibilizados;  
VII - definir metodologias, técnicas e ferramentas de apoio para utilização das informações georreferenciadas pelo público interno do Ministério Público 
Federal (padrões, regras e medidas de desempenho);  
VIII - consolidar registros, avaliações de melhores práticas e difusão de aprendizados na utilização das informações georreferenciadas pelo público 
interno do Ministério Público Federal; e  
IX - compartilhar e disseminar conhecimentos oriundos das informações estatísticas e  espacializadas, principalmente, aquelas que resultem em relatórios, 
mapas e dashboards de elevado interesse para o público do Ministério Público Federal. 
 

 
Art. 251 . À Divisão de Suporte ao Usuário do Sistema Único compete: 
 
I - oferecer suporte ao usuário dos sistemas de controle de processos e documentos no âmbito da Procuradoria-Geral da República e, quando necessário, 
no âmbito do Ministério Público Federal;  
II - tratar e encaminhar sugestões de melhoria dos sistemas de controle de processos e documentos à Divisão de Gestão da Qualidade; e 
III - analisar e reportar erros de desenvolvimento ocorridos nos sistemas de controle de processos e documentos à Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação. 
 
Art. 252 . À Subsecretaria Jurídica compete: 
 
I -  planejar, organizar, dirigir e monitorar das atividades pertinentes ao registro, distribuição, acompanhamento, análise, classificação e atendimento ao 
cidadão, no âmbito da Procuradoria-Geral da República; e 
II - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 253 . À Divisão de Auxílio em Plenário compete coordenar, organizar e acompanhar a execução das atividades pertinentes ao acompanhamento dos 
Subprocuradores-Gerais da República nas sessões e solenidades no Superior Tribunal de Justiça, bem como providenciar cópia de autos. 
 
Art. 254 . À Central de Atendimento ao Cidadão compete: 
 
I - coordenar, organizar e acompanhar a execução das atividades pertinentes à prestação de informações ao público e às solicitações de advogados em 
todas as Salas de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal; 
II - receber notícias de irregularidades, “denúncias”, representações, solicitações de informações, requerimentos do público em geral de atribuição da 
Procuradoria-Geral da República; 
III - receber pedidos de informações amparados pela Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011);  
IV - fornecer informações a respeito de distribuição e localização de procedimentos instaurados pelo Ministério Público Federal e processos judiciais;  
V - fornecer certidões de inexistência, existência, distribuição e localização de processos;  
VI - receber pedidos de vista e cópia de autos e encaminhar ao gabinete responsável;  
VII - receber pedidos de audiência com Membros do Ministério Público Federal; e 
VIII - orientar o cidadão sobre qual o órgão competente para analisar sua demanda, quando 
 faltar atribuição do Ministério Público Federal, amparado em parecer do respectivo membro. 
 
Art. 255 . À Divisão de Processamento Judicial compete: 
 
I -  coordenar, organizar e acompanhar a execução das atividades pertinentes ao registro, à distribuição e à movimentação de processos judiciais; 
II -  emitir relatório de distribuição dos processos distribuídos aos Subprocuradores-Gerais da República; e 
III - encaminhar as manifestações protocoladas para fins de digitalização e posterior remessa, com os respectivos processos, aos Tribunais Superiores. 
 
Art. 256 . À Divisão de Processamento Extrajudicial compete: 
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I - coordenar, organizar e acompanhar a execução das atividades pertinentes ao registro, à distribuição e à movimentação de processos extrajudiciais; e 
II - receber documentos extrajudiciais destinados à autuação ou análise de correlação com procedimentos ou processos judiciais já existentes na 
Procuradoria-Geral da República. 
 
Art. 257 . À Divisão de Acompanhamento Processual compete coordenar, organizar e acompanhar a execução das atividades pertinentes ao 
acompanhamento de decisões do Superior Tribunal de Justiça, requisição de autos, bem como ao acompanhamento processual junto aos Tribunais 
Superiores. 
 
Art. 258 . À Coordenadoria de Gestão Documental compete:  
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à veiculação e  editoração gráfica e eletrônica de matérias destinadas à publicação oficial, 
à autuação e processamento administrativo de documentos e ao recebimento, distribuição, expedição e registro de comunicações oficiais; 
II - implementar a gestão e racionalização das atividades arquivísticas;  
III - elaborar e manter atualizados normas e manuais de rotinas das atividades desenvolvidas no âmbito da Coordenadoria;  
IV - orientar os órgãos e unidades do Ministério Público Federal quanto às rotinas, ferramentas e normas utilizadas no desenvolvimento das atividades 
relacionadas à Coordenadoria de Gestão Documental; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 259 . À Divisão de Arquivo compete: 
 
I - gerenciar a implementação da Política de Gestão do Patrimônio Documental na Procuradoria-Geral da República, viabilizando a classificação, a 
avaliação e a destinação dos documentos de acordo com o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos do Ministério Público Federal; 
II - prestar assessoria aos órgãos e unidades da Procuradoria-Geral da República, com vistas à organização e classificação da documentação passível de 
arquivamento para posterior envio ao arquivo intermediário; 
III - viabilizar a consulta e monitorar o acesso, o arquivamento e o desarquivamento de documentos e processos administrativos e extrajudiciais sob sua 
custódia; 
IV - desempenhar atividades de conservação, restauração e guarda da documentação administrativa e extrajudicial na fase intermediária e permanente, 
incluindo as cópias de manifestações judiciais protocolizadas; 
V - processar tecnicamente o acervo de valor permanente, mediante descrição e elaboração de instrumentos de pesquisa, com vistas à divulgação social 
da memória institucional e ao atendimento às pesquisas a documentos arquivísticos históricos; e 
VI - orientar os órgãos e unidades do Ministério Público Federal acerca dos procedimentos e rotinas da gestão arquivística de documentos e demais 
atividades desempenhadas em seu âmbito. 
 
§ 1º Compete aos titulares das Secretarias Nacionais e das Assessorias vinculadas à Secretaria-Geral, aos titulares da Consultoria Jurídica, da Central de 
Atendimento a Membros, da Comissão Permanente Disciplinar, ao Chefe de Gabinete do Secretário-Geral e aos titulares de órgãos no âmbito da 
Procuradoria-Geral da República, assim como aos Secretários Estaduais e Regionais, aos titulares das Coordenadorias e ao Chefe de Gabinete do 
Procurador-Chefe das demais unidades do Ministério Público Federal o arquivamento de processos administrativos. 
 
§ 2º O titular responsável poderá delegar a competência a que se refere o § 1º, devendo o delegado mencionar o ato de delegação quando do arquivamento 
processual. 
 
Art. 260 . À Divisão de Editoração e Publicação compete: 
 
I - realizar atividades de classificação, veiculação e editoração gráfica e eletrônica de matérias provenientes das unidades do Ministério Público Federal 
para fins de publicação nos veículos oficiais, de acordo com as normas vigentes; 
II - gerenciar, editar e disponibilizar o Diário do Ministério Público Federal Eletrônico - DMPF-e; 
III - efetuar a editoração, diagramação, paginação e outras atividades necessárias à composição das edições do Boletim de Serviço do Ministério Público 
da União; 
IV - gerir a execução das atividades de publicidade legal de atos do Ministério Público Federal em jornais de circulação local, regional e/ou nacional; 
V - monitorar, conferir e promover a chancela eletrônica, no âmbito do sistema oficial, dos atos publicados com os dados relativos ao veículo de 
publicação; e 
VI - orientar os órgãos e unidades do Ministério Público Federal acerca das atividades relativas à veiculação de matérias no Diário do Ministério Público 
Federal Eletrônico - DMPF-e e na Imprensa nacional e/ou local, bem como ao preparo técnico de acordo com o veículo de publicação e as normas 
vigentes. 
 
Art. 261 . À Divisão de Expediente compete: 
 
I - gerenciar, orientar e promover a elaboração e execução de rotinas relativas às atividades de recebimento, expedição e distribuição de correspondências; 
II - gerir a execução dos serviços postais, de correspondência agrupada - malote e mensageiria centralizada de documentos administrativos e extrajudiciais 
produzidos na Procuradoria-Geral da República e destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública sediados em Brasília; 
III - executar e controlar as atividades de recebimento, tratamento e expedição de malotes que tramitam pelas Procuradorias Regionais e pelas 
Procuradorias da República nos Estados e nos Municípios; 
IV - gerenciar e efetuar as atividades de recebimento, registro e distribuição de objetos de correspondências e os autos de processos administrativos 
provenientes de usuários externos e destinados à Procuradoria-Geral da República; e 
V - orientar os órgãos e unidades do Ministério Público Federal acerca dos procedimentos e rotinas de gestão de correspondências e demais atividades 
desempenhadas em seu âmbito. 
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Art. 262 . À Divisão de Processamento Administrativo compete: 
 
I - desenvolver, orientar e monitorar as atividades de autuação de documentos e processamento administrativo; 
II - gerenciar e realizar a autuação ostensiva e sigilosa dos processos administrativos da Procuradoria-Geral da República; 
III - cadastrar e indexar, no sistema oficial, os dados relativos à autuação,  juntada e abertura de volumes dos documentos recebidos dos usuários internos 
e externos, bem como de processos autuados por órgãos externos ou outros ramos integrantes da estrutura do Ministério Público da União, mediante 
observância da numeração única originária; 
IV - realizar o processamento administrativo – paginação, composição, juntada, abertura e encerramento de volumes e despacho de providências – dos 
documentos autuados, desentranhados ou desmembrados realizando sua distribuição e tramitação às respectivas unidades de providências; 
V - promover a codificação dos órgãos e unidades protocolizadores do Ministério Público Federal e mantê-la atualizada; e 
VI - orientar os órgãos e unidades protocolizadores acerca dos procedimentos de autuação de documentos administrativos no âmbito do Ministério 
Público Federal.  
 
Art. 263 . À Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa compete: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades de seleção, organização, tratamento e disseminação da documentação legal e doutrinária no âmbito 
do Ministério Público Federal; 
II - promover a integração das unidades de Biblioteca e Pesquisa do Ministério Público Federal; 
III - gerenciar as solicitações de pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais da Procuradoria-Geral da República e das Bibliotecas das demais 
unidades integrantes da estrutura do Ministério Público Federal; 
IV - coligir, processar, preservar e disponibilizar as informações referentes à memória do Ministério Público Federal; 
V - propor a padronização de linguagem de tratamento da informação jurídica, histórica, técnica e cultural do Ministério Público Federal; 
VI - gerenciar a Rede de Bibliotecas do Ministério Público Federal e a Biblioteca Digital do Ministério Público Federal; 
VII - monitorar o processo de formação e desenvolvimento de coleções de acervos bibliográficos da Procuradoria-Geral da República; 
VIII - promover ações de intercâmbio bibliográfico e cooperação técnica junto a instituições congêneres da área de documentação e informação; 
IX - elaborar relatórios gerenciais;  
X - coordenar o tratamento e a consolidação da legislação interna do Ministério Público Federal; 
XI - gerenciar a normalização bibliográfica das publicações da Procuradoria-Geral da República;  
XII - coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades desenvolvidas pelas Divisões subordinadas à Coordenadoria; e 
XIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.  
 
Art. 264 . À Divisão de Processamento Técnico compete: 
 
I - realizar o processamento técnico do acervo bibliográfico, seguindo as normas, padrões e orientações técnicas específicas; 
II - alimentar a Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional – RVBI, a Rede de Bibliotecas do Ministério Público Federal e, no que couber, a 
Biblioteca Digital do Ministério Público Federal; 
III - gerenciar o processamento técnico da Rede de Bibliotecas do Ministério Público Federal, propondo políticas e padrões de descrição física e temática 
dos materiais bibliográficos; 
IV - desenvolver e utilizar vocabulários técnicos e instrumentos de pesquisa voltados à indexação dos sistemas de informação; 
V - gerenciar e executar o Serviço de Normalização Bibliográfica das publicações da Procuradoria-Geral da República; 
VI - organizar o Serviço de Alerta e Sumários Correntes, para fins de divulgação dos periódicos e promoção de novas aquisições do acervo da Biblioteca; 
e 
VII - adotar medidas que proporcionem a segurança e preservação de documentos e materiais bibliográficos sob sua guarda. 
 
Art. 265 . À Divisão de Gestão de Acervo compete: 
 
I - propor políticas de aperfeiçoamento das atividades técnicas relacionadas à seleção, aquisição e descarte de material bibliográfico na Procuradoria-
Geral da República e no Ministério Público Federal; 
II - administrar os recursos orçamentários da Coordenadoria; 
III - gerenciar o contrato de manutenção do Sistema Integrado de Bibliotecas do Ministério Público Federal; 
IV - gerenciar os contratos de aquisição de acervo bibliográfico e assinaturas de periódicos científicos, bem como jornais e revistas; 
V - gerenciar o depósito legal das publicações editadas ou produzidas pelo Ministério Público Federal, com vistas à preservação da memória bibliográfica 
institucional; 
VI - atualizar e preservar o acervo do Memorial do Ministério Público Federal; 
VII - promover ações de intercâmbio bibliográfico e cooperação técnica junto a instituições congêneres da área de documentação e informação; 
VIII - gerenciar, anualmente, o inventário patrimonial do acervo bibliográfico da Procuradoria-Geral da República; e 
IX - gerenciar o Sistema Integrado de Bibliotecas do Ministério Público Federal, especialmente o módulo de aquisição. 
 
Art. 266 . À Divisão de Biblioteca Digital compete: 
 
I - gerenciar os serviços de busca, acesso, recuperação e preservação de informações bibliográficas e da legislação pertinentes ao Ministério Público 
Federal em meio digital; 
II - promover estudos para a otimização de recursos e compartilhamento de acervos, produtos e serviços da Rede de Bibliotecas do Ministério Público 
Federal; 
III - gerenciar a Biblioteca Digital do Ministério Público Federal, propondo políticas e padrões de descrição física e temática dos objetos digitais; 
IV - tratar e consolidar os atos produzidos pela  Procuradoria-Geral da República; 
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V - dar suporte técnico às demais unidades do Ministério Público Federal na alimentação da Biblioteca Digital; 
VI - prover a Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa de mecanismos de modernização para publicações eletrônicas; e 
VII - garantir a guarda e a transparência dos convênios e instrumentos congêneres nos quais o Ministério Público Federal seja parte cooperante. 
 
Art. 267 . À Central de Atendimento do Usuário compete: 
 
I - gerenciar o atendimento aos usuários da Biblioteca Subprocurador-Geral da República Roberto Casali; 
II - implementar melhorias de atendimento às pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais; 
III - realizar atendimento diferenciado aos membros do Ministério Público Federal; 
IV - dar apoio institucional às bibliotecas do Ministério Público Federal no que se refere às demandas informacionais; 
V - realizar e gerenciar o apoio à pesquisa histórica nas Procuradorias Regionais da República, nas Procuradorias da República e nas Procuradorias da 
República nos Municípios; 
VI - manter organizado o acervo bibliográfico; 
VII - realizar o cadastramento e as atividades de empréstimo, reserva e cobrança de materiais solicitados pelos usuários; 
VIII - promover e dinamizar o empréstimo entre bibliotecas; 
IX - supervisionar as áreas de leitura e manter organizado o acervo bibliográfico; 
X - efetuar a guarda, ordenação e remanejamento dos documentos do acervo; e 
XI - emitir nada consta dos usuários da biblioteca. 
 

Capítulo IV 
Das Atribuições das Unidades de Apoio Jurídico e Documentação 

 
Art. 268 . São atribuições especificas dos Coordenadores e Subcoordenadores Jurídicos e de Documentação: 
 
I - planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades de apoio judiciário relativas ao acompanhamento interno e externo dos processos judiciais de 
competência do Ministério Público Federal; 
II - coordenar, organizar e monitorar as atividades pertinentes ao registro, à distribuição e à movimentação de procedimentos extrajudiciais; 
III - coordenar e supervisionar as atividades de digitalização e indexação dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais; 
IV - coordenar e supervisionar a execução das atividades pertinentes à prestação de informações ao público;  
V - coordenar e supervisionar o uso dos sistemas de acompanhamento de documentos, procedimentos extrajudiciais e processos judiciais, prestando a 
devida assistência a todos os seus usuários; e 
VI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 269 . São atribuições das Seções e Setores relativas ao atendimento ao cidadão: 
 
I - receber notícias de irregularidades, representações, solicitações de informação, requerimentos, dentre outas demandas formuladas pelo cidadão, 
realizando a triagem, o registro no sistema eletrônico específico e o encaminhamento inicial; 
II - realizar as atribuições inerentes ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC do Ministério Público Federal; 
III - fornecer informações a respeito de distribuição e localização de procedimentos e processos aos advogados e cidadãos interessados; 
IV - fornecer certidões de inexistência, existência, distribuição e localização de procedimentos extrajudiciais; 
V - receber os pedidos de vista e/ou cópia de autos em trâmite na unidade e encaminhar ao gabinete ou setor responsável, cujo procedimento deverá 
observar o disposto em ato normativo específico; 
VI - recepcionar os advogados e partes para que o atendimento seja feito pessoalmente pelo membro do Ministério Público Federal; 
VII - encaminhar a demanda do cidadão ao setor responsável na impossibilidade de atendimento imediato; 
VIII - indicar ao cidadão o órgão competente para analisar sua demanda, nos casos em que ficar caracterizada a falta de atribuição do Ministério Público 
Federal; 
IX - adotar as providências para resguardar o sigilo sobre a identidade do noticiante, caso seja solicitado, mantendo, contudo, no sistema eletrônico 
específico, registro de sua qualificação, endereço e/ou telefone, para caso necessário, futuros contatos do Ministério Público Federal;  
X - elaborar relatórios dos serviços prestados, com o devido registro das informações no sistema eletrônico específico; e 
XI - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata. 
 
Art. 270 . São atribuições das Divisões e Seções relativas à seleção, organização, tratamento e disseminação da documentação legal e doutrinária, bem 
como à gestão de acervo bibliográfico: 
 
I - planejar e executar as atividades técnicas ligadas à seleção, aquisição e descarte de materiais bibliográficos, assim como os recursos orçamentários 
disponíveis para aquisição desses materiais, conforme as normas existentes no Ministério Público Federal; 
II - catalogar, classificar e indexar o acervo bibliográfico em qualquer formato, seguindo as normas e padrões específicos para tais atividades e as 
orientações técnicas da Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa, na Rede de Bibliotecas do Ministério Público Federal e, quando for o caso, na Biblioteca 
Digital do Ministério Público Federal, mantendo essas bases de dados sempre atualizadas;  
III - tratar e consolidar os atos produzidos pela unidade, conforme padrões e orientações técnicas da Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa, na Biblioteca 
Digital do Ministério Público Federal; 
IV - propor melhorias nos processos e normas adotados na seleção, tratamento e disseminação da informação bibliográfica;  
V - efetuar a guarda, ordenação e remanejamento dos documentos do acervo; 
VI - planejar, organizar, divulgar e promover a guarda das publicações bibliográficas oficiais de autoria, coautoria ou editadas pela respectiva unidade, 
ou por quaisquer de um de seus membros, bem como enviar dois exemplares para a Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa; 
VII - gerenciar, em parceria com o setor de patrimônio, o inventário anual do acervo; 
VIII - adotar medidas que proporcionem a segurança e a preservação de documentos e materiais bibliográficos sob sua guarda; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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IX - realizar a normalização bibliográfica das publicações oficiais da unidade;  
X - compartilhar acervos, produtos e serviços com as demais bibliotecas do Ministério Público Federal e com instituições congêneres; 
XI - disseminar, seletivamente ou por serviços de alerta, informações tanto dos produtos e serviços quanto novos materiais bibliográficos;  
XII - realizar, após prévio cadastro, as atividades de empréstimo e reserva de materiais bibliográficos solicitadas pelos usuários, bem como a emissão de 
nada consta dos usuários da biblioteca; e 
XIII - coligir, processar, preservar e disponibilizar as informações referentes à memória do Ministério Público Federal com apoio da área de gestão 
documental.  
 
Art. 271 . São atribuições das Divisões, Seções e Setores relativas à Gestão Documental: 
 
I - gerenciar, orientar e executar rotinas relativas às atividades de recebimento e distribuição de correspondências e documentos na unidade, por meio do 
sistema oficial; 
II - realizar a expedição de correspondências e documentos da unidade por meio do sistema oficial, bem como as atividades de recebimento e expedição 
de malotes e de serviço postal; 
III - executar a conferência das correspondências a serem expedidas quanto à precisão e consistência dos destinatários registrados no sistema oficial; 
IV - prover a execução dos serviços de rastreamento de objeto postal e de malotes expedidos pela unidade; 
V - desenvolver, orientar e monitorar as atividades de autuação de documentos e processamento administrativo; 
VI - efetuar a autuação ostensiva e sigilosa dos processos administrativos da unidade; 
VII - cadastrar e indexar, no sistema oficial, os dados relativos à autuação, juntada e abertura de volumes dos documentos administrativos recebidos dos 
usuários internos e externos, bem como processos autuados por órgãos externos ou outros ramos integrantes da estrutura do Ministério Público da União, 
observando a numeração única originária; 
VIII - realizar o processamento administrativo – paginação, composição, juntada, abertura e encerramento de volumes e despacho de providências – dos 
documentos autuados, desentranhados ou desmembrados realizando a distribuição e tramitação dos documentos às respectivas unidades de providências; 
IX - prestar assessoria às Subunidades Protocolizadoras quanto à autuação e ao processamento administrativo; 
X - gerenciar a implementação da Política de Gestão do Patrimônio Documental na unidade, viabilizando a classificação, avaliação e destinação dos 
documentos de acordo com o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos do Ministério Público 
Federal; 
XI - prestar assessoria aos setores visando à organização e classificação da documentação passível de arquivamento para posterior envio ao arquivo; 
XII - viabilizar a consulta e monitorar o acesso, arquivamento e desarquivamento de documentos e processos administrativos e extrajudiciais sob sua 
custódia; 
XIII - desempenhar atividades de conservação, restauração e guarda da documentação administrativa e extrajudicial na fase intermediária e permanente, 
incluindo as  cópias de manifestações judiciais protocolizadas; e 
XIV - processar tecnicamente o acervo de valor permanente descrevendo e elaborando instrumentos de pesquisa, com vistas à divulgação da memória 
institucional perante a sociedade e o atendimento às pesquisas a documentos arquivísticos históricos. 
 
Art. 272 . São atribuições das Divisões, Núcleos, Seções e Setores relativas a classificação, distribuição e tramitação de feitos judiciais e extrajudiciais: 
 
I - orientar e monitorar a execução das atividades pertinentes ao registro, distribuição, acompanhamento, análise e classificação dos processos judiciais 
e procedimentos extrajudiciais no âmbito da unidade; 
II - receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os processos judiciais e inquéritos policiais oriundos dos órgãos judiciários e policiais, 
providenciar sua regular devolução e entrega, promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à protocolização e ao devido 
encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas; 
III - receber, registrar, autuar, classificar, distribuir e movimentar procedimentos extrajudiciais, promover os registros pertinentes, adotar as cautelas 
necessárias à protocolização e ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas; 
IV - apoiar o Gabinete dos membros quanto à juntada de documentos e manifestações, entre outras atividades cartorárias; 
V - cadastrar e indexar, no sistema oficial, os dados relativos à autuação, juntada e abertura de volumes dos documentos recebidos dos usuários internos 
e externos, bem como processos extrajudiciais autuados por órgãos externos ou outros ramos integrantes da estrutura do Ministério Público da União, 
observando a numeração única originária; 
VI - realizar o processamento – paginação, composição, juntada, abertura e encerramento de volumes e despacho de providências – dos documentos 
extrajudiciais autuados, desentranhados ou desmembrados, realizando a distribuição e tramitação dos documentos às respectivas unidades de 
providências; 
VII - organizar e orientar o registro das audiências judiciais; 
VIII - monitorar o sobrestamento de autos judiciais, inquéritos e autos administrativos, bem como os prazos fixados para tais sobrestamentos; 
IX - fazer conclusos os processos judicias, procedimentos extrajudiciais e inquéritos policiais para apreciação do membro do Ministério Público Federal; 
e 
X - adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor. 
 

TÍTULO XV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 273 . Compete a cada setor administrativo acompanhar as publicações no Diário Oficial da União e os atos oficiais do Ministério Público da União 
e do Ministério Público Federal, nas matérias de sua atribuição. 
 
Art. 274 . É dever funcional dos servidores do Ministério Público Federal verificar diariamente, enquanto no exercício do cargo, o correio eletrônico 
institucional, cuja política de utilização consta em regulamentação específica. 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Art. 275 . As unidades integrantes da estrutura do Ministério Público Federal deverão promover a adequação dos procedimentos em curso aos termos 
deste Regimento. 
 
Art. 276 . Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto neste Regimento serão    dirimidos pelo Secretário-Geral do Ministério 
Público Federal. 
 
*Nota: Republicado por ter saído com incorreções na publicação do DMPF-e nº 87/2015, Caderno Administrativo, divulgado em 13 de maio de 2015, 
publicado em 14 de maio de 2015, na página 37. 
 

CHEFIA DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - 127326| 

DESPACHO Nº 374, DE 27 DE MAIO DE 2015  
 
Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.005485/2012-14, ASSUNTO: Ajuda de Custo. INTERESSADA: NATÁLIA 

LOURENÇO SOARES, Procuradora da República, matrícula nº 1364. DECISÃO: Acolhendo a manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas e 
considerando as atribuições conferidas pelo artigo 23, inciso II, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR nº 591, 
de 20 de novembro de 2008, e alterado pela Portaria PGR/MPF nº 681, de 26 de setembro de 2013 e tendo em vista os termos da Portaria PGR/MPU nº 
921, de 18 de dezembro de 2013, alterada pela Portaria PGR/MPU nº 17, de 30 de maio de 2014 e decisão do Procurador-Geral da República no processo 
nº 1.00.000.007786/2014-44, ALTERO o  Despacho SG publicado no DMPF-e nº 213/2014, fls. 04, de 18 de novembro de 2014, para excluir o pagamento 
de ajuda de custo pela remoção decorrente da Portaria PGR nº 18, de 23 de janeiro de 2013, uma vez que inexiste requerimento. PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA.  

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - 127322| 
DESPACHO Nº 375, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.013024/2008-39, ASSUNTO: Ajuda de Custo. INTERESSADO: JOÃO FELIPE 

VILLA DO MIU, Procurador da República, matrícula nº 1156. DECISÃO: Acolhendo a manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas, considerando 
as atribuições conferidas pelo artigo 23, inciso II, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR nº 591, de 20 de 
novembro de 2008, e alterado pela Portaria PGR/MPF nº 681, de 26 de setembro de 2013 e tendo em vista os termos da Portaria PGR/MPU nº 921, de 
18 de dezembro de 2013, alterada pela Portaria PGR/MPU nº 17, de 30 de maio de 2014 e de decisão exarada nos autos do Procedimento Administrativo 
nº 1.00.000.007786/2014-44, I - DEFIRO o pagamento de ajuda de custo pela remoção decorrente da Portaria PGR nº 18, de 23 de janeiro de 2013, no 
valor correspondente a 3 (três) subsídios de Procurador da República no mês em que ocorreu o deslocamento para a Procuradoria da República no 
Município de Nova Friburgo/RJ, mais indenização por despesas com transporte pessoal e dos dependentes, por meio de veículo próprio, bem como 
indenização por despesas com transporte de mobiliário, condicionadas à comprovação do deslocamento e efetiva despesa com a realização da mudança, 
observada à disponibilidade orçamentária; II – INDEFIRO o pagamento de ajuda de custo pela remoção decorrente da Portaria PGR nº 294, de 31 de 
maio de 2012, com fulcro no artigo 11 da Portaria PGR/MPU nº 921/2013, alterada pela Portaria PGR/MPU nº 17/2014. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-
SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - 127415| 
DESPACHO Nº 376, DE 27 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.001160/2015-13, ASSUNTO: Ajuda de Custo. INTERESSADO: AGEU 

FLORÊNCIO DA CUNHA, Procurador Regional da República, matrícula nº 589. DECISÃO: Acolhendo a manifestação da Secretaria de Gestão de 
Pessoas, considerando as atribuições conferidas pelo artigo 23, inciso II, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria 
PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008, e alterado pela Portaria PGR/MPF nº 681, de 26 de setembro de 2013 e tendo em vista os termos da Portaria 
PGR/MPU nº 921, de 18 de dezembro de 2013, alterada pela Portaria PGR/MPU nº 17, de 30 de maio de 2014 e Parecer nº 239/2015 da Consultoria 
Jurídica, DEFIRO o pagamento de ajuda de custo pela promoção ao cargo de Procurador Regional da República, decorrente da Portaria PGR nº 934, de 
2 de dezembro de 2014, no valor correspondente a 1 (um) subsídio de Procurador Regional da República do mês do deslocamento para a Procuradoria 
Regional da República da 5ª Região, em Recife/PE, mais indenização por despesas com transporte pessoal e da dependente, por meio aéreo, além de 
indenização por despesas com transporte de mobiliário no importe de 66,67% sobre o valor de 1 (um) subsídio de Procurador Regional da República, 
condicionados à comprovação do deslocamento e efetiva despesa com a realização da mudança. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA.  

 

EDUARDO BOTÃO PELELLA 
Chefe de Gabinete do PGR, em Substituição ao Secretário-Geral 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPFADJ - 127053| 
PORTARIA Nº 469, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
O SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o 

disposto nos artigos 143 e 148 da Lei nº 8.112, de 1990 e art. 23 da Portaria PGR Nº 591, de 20 de novembro de 2008, resolve: 
Designar os servidores FABIO CARVALHO DINIZ, matrícula 17747 e ROSÁLIA MARIA MAFRA DE OLIVEIRA, matrícula 

3981, para, no prazo de 30 (trinta) dias e sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância Investigativa, incumbida de apurar os fatos 
narrados no Processo PGR/MPF Nº 1.00.000.006965/2015-45, bem como possíveis infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPFADJ - 127119| 
PORTARIA Nº 472, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
O SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o 

disposto nos artigos 143 e 148 da Lei nº 8.112, de 1990 e art. 23 da Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008, resolve: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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Designar os servidores ROSÁLIA MARIA MAFRA DE OLIVEIRA, matrícula 3981, FÚLVIO NÓBREGA DE SOUZA, matrícula 
12612, e MANOEL MESSIAS DE SOUSA, matrícula 6864, para, no prazo de 60 (sessenta) dias e sob a presidência da primeira, constituírem Comissão 
de Processo Administrativo Disciplinar, incumbida de apurar os fatos narrados no Processo Administrativo PR/RN Nº 1.28.000.000450/2015-51, bem 
como possíveis infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

 
HUGO SOUTO KALIL 

 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPFADJ - UNI-127014| 
DESPACHO Nº 373, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo nº 1.36.001.000127/2015-03. ASSUNTO: Lotação Provisória. INTERESSADO: GUSTAVO HENRIQUE LIMA HASS 

GONÇALVES, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Administração, matrícula nº 25272, lotado na Procuradoria da 
República no Município de Araguaína. DECISÃO: Tendo em vista o que consta do processo em referência, AUTORIZO a lotação provisória do servidor 
por motivo de saúde, até 06/04/2016, na Procuradoria da República no Estado do Tocantins, com fundamento no art. 1°, § 2°, da Portaria PGR/MPU n° 
424, de 5 de julho de 2013. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias de trânsito, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.112/90. PUBLIQUE SE. REGISTRE 
SE. DÊ SE CIÊNCIA. 

 
HUGO SOUTO KALIL 

Secretário-Geral Adjunto 
 

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - 127037| 

PORTARIA Nº 467, DE 28 DE MAIO DE 2015 
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA, instaurada pela Portaria SG/MPF nº 450, de 25 de maio 
de 2015, publicada no DMPF-e nº 95/2015-ADM, fl. 02, de 25/05/2015, encarregada de apurar os fatos narrados no Processo MPF/PR-RR nº 
1.32.000.000185/2015-88, bem como possíveis fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos,   

RESOLVE: 
I - Designar, na forma do § 1º do artigo 149 da Lei nº 8.112/90, o servidor JOSÉ LUIZ DOS SANTOS SIQUEIRA, mat. 25923, 

lotado na Comissão Permanente Disciplinar, para exercer as funções de secretário desta Comissão de Sindicância Investigativa. 
 

MANOEL MESSIAS DE SOUSA 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGMPF - 127385| 
PORTARIA Nº 475, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR nº 1.00.000.007124/2015-55, instaurada 

pela Portaria SG/MPF nº 449, de 25 de maio de 2015, publicada no DMPF-e nº 95/2015-ADM, fl. 01, de 25/05/2015, publicada em 25/05/2015, 
encarregada de apurar os fatos narrados no Processo PGR/MPF nº 1.00.000.005186/2015-22 e outros fatos conexos que emergirem no decorrer dos 
trabalhos, 

RESOLVE: 
I - Designar, na forma do § 1º do artigo 149 da Lei nº 8.112/90, o servidor MAURÍCIO DA SILVA BITTENCOURT, secretário da 

Comissão Permanente Disciplinar da PGR, matrícula nº 25455, para desempenhar as funções de Secretário nos trabalhos da referida Comissão 
Processante. 

 
FÚLVIO NÓBREGA DE SOUZA 

Presidente da Comissão Processante 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
DIÁRIAS 
 
AV Nº NOME PROPOSTO CARGO DESCRICAO MEIO 

TRANSPORTE 
PERIODO QTD 

DIÁRIAS 
TOTAL 

1858/2015 RHEMZO CARLOS 
PEIXOTO KROEFF 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
 

JUNTA MEDICA - Perícia médica 
para avaliação presencial do 
servidor RHEMZO PEIXOTO,  no 
dia 28/05/2015, na PR/RJ, 
conforme Ata Médica 49. 
 
 

Aéreo 
 

28/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

0.5 R$ 305.36 

4667/2015 ANTONIO ZENILTON 
VIEIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Remessa de 
grande volume de processos para  
23ª Vara Federal- Quixadá e  de 
IPLs à PF - Fortaleza; 
 

Veículo Oficial 
 

20/03/2015 
- 
20/03/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

5577/2015 ERIVALDO MIGUEL TÉCNICO DO SERVIDOR - Locomover e Veículo Oficial 27/05/2015 2.5 R$ 795.09 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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DA SILVA MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

acompanhar equipe do projeto 
"MPF em defesa da Educação 
Escolar Indígena", em viagem ao 
município de Pesqueira-PE. 
 

 - 
29/05/2015 
 

8179/2015 MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
 

1A. INSTANCIA - Atuar como 
corregedor auxiliar na Correição 
Ordinária de Santa Catarina. 

Veículo Oficial 
Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 3653.68 

8347/2015 OTO FABIO ROCHA 
MATOS 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 
 

PROJETOS DA 
ADMINISTRACAO - Realizar 
reunião e visita às instalações da 
PRM Barreiras para discutir 
projetos e necessidades da PRM. 

Aéreo 
 

28/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

1.5 R$ 1104.23 

8351/2015 FREDERICO 
GUILHERME 
PENALVA MATTOS 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

PROJETOS DA 
ADMINISTRACAO - Realizar 
reunião e visita às instalações da 
PRM Barreiras para discutir 
projetos e necessidades da PRM. 

Aéreo 
 

28/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

1.5 R$ 1104.23 

8694/2015 LUCIANA SAMPAIO 
VENCESLAU 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ARQUIT
ETURA 
 

JUDICIAL - solicitar o 
comparecimento das peritas 
Luciana Sampaio (Analista de? 
Arquitetura)na inspeção judicial e 
na audiência de instrução dos autos 
de Ação Civil Pública nº 5005069-
90.2012.404.7005, que serão 
realizadas na Cidade de 
Cascavel/PR, a partir das 14:00 
horas dos dias 27, 28 e 29 de maio 
de 2015. 

Aéreo 
 

28/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

2.5 R$ 1718.86 

8716/2015 CLEBER DE ARAUJO TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/TE
C. DA INF. 
CARGO EM COMISSÃO 
 

SERVICOS DE TI - Participar de 
reunião de grupo de trabalho na 
PGR, cujo tema a ser abordado será 
"contratações sustentáveis". 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 1689.09 

8725/2015 ALINI DE ARAUJO 
PINHEIRO 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

ENCONTRO REGIONAL - 
Participar do Encontro Regional da 
5ª CCR na 2ª Região. 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 1063.55 

8729/2015 JULIANA COSTA 
ARCURIO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

ENCONTRO REGIONAL - 
Participar do Encontro Regional da 
5ª CCR na 2ª Região. 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 1063.55 

8758/2015 CLARISSA CASTRO 
WERMELINGER 

CARGO EM COMISSÃO 
 

ENCONTRO REGIONAL - 
Participar do Encontro Regional da 
5ª CCR na 2ª Região. 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 1063.55 

8764/2015 FELIPE EUGENIO DE 
OLIVEIRA VAZ 
SAMPAIO 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA CIVIL 
 

EXTRAJUDICIAL - Apurar 
possíveis irregularidades e 
inconsistências nas obras da BR-
101/SC, trecho do lote 26. 

Veículo Oficial 
Aéreo 
 

26/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

2.5 R$ 1682.55 

8783/2015 AMY VASCONCELOS 
DE SOUZA 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA SANITÁRIA 
 

JUDICIAL - Comparecer na 
inspeção judicial e na audiência de 
instrução dos autos de Ação Civil 
Pública nº 5005069-
90.2012.404.7005, que serão 

Aéreo 
 

26/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

4.5 R$ 2884.23 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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realizadas na Cidade de 
Cascavel/PR, a partir das 14:00 
horas dos dias 27, 28 e 29 de maio 
de 2015. 

8786/2015 LUCILIO FLAVIO 
CYRINO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/TE
C. DA INF. 
CARGO EM COMISSÃO 
 

SG - Reunião de grupo de 
contratações sustentáveis. 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 1682.55 

8932/2015 DIMITRI BUSCACIO 
GONCALVES 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

GRUPO DE TRABALHO - 3º 
Encontro do Grupo de Trabalhho 
para elaboração do guia de 
contratações sustentáveis do MPU, 
agendado pelo Secretário de 
Administração. 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 1682.55 

8949/2015 GISELE ELIAS DE 
LIMA PORTO LEITE 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
CODIGO PARA 
FUNCAO SEM 
RETRIBUICAO 
FINANCEIRA 
 

CONGRESSOS E SEMINARIOS - 
Realizar reunião com os membros 
do GT no dia 9/06 e Participar do 
Seminário Meio Ambiente, 
Direitos Humanos e Energia: O 
Setor Elétrico no Estado 
Democrático de Direito, a ser 
realizado nos dias 11 e 12/6/15, 
conforme documento anexo. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 1886.13 

8977/2015 EVALDO MARTINS 
VIEIRA 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

SG - Participar do encontro 
nacional para elaboração do Guia 
de Contratações Sustentáveis, em 
Brasília/DF, de 26 a 28/05/2015, 
conforme mensagem anexa. 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 1682.55 

8986/2015 WAGNER GOMES DA 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir o 
Procurador da República Sérgio de 
Almeida Cipriano (SV 8966) até a 
Procuradoria da República de 
Paracatu/Unaí para realizar 
itinerância. 

Veículo Oficial 
 

26/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

2.5 R$ 1156.05 

9020/2015 LAFAYETE JOSUE 
PETTER 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
 

REPRESENTACAO 
INSTITUCIONAL DO MPF - para 
atuar na representação do MPF 
junto ao CADE na 66ª SOJ e 
desempenhar as demais atribuições 
do Ofício. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
11/06/2015 
 

2.5 R$ 2674.3 

9145/2015 DALMA MARIA 
CAIXETA 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA SANITÁRIA 
 

REUNIAO DE TRABALHO - 
Participação na 4ª Reunião do GT 
Saneamento no Litoral Norte, 
conforme informado no ofício 
2964/2015. 

Aéreo 
 

28/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

1.5 R$ 1099.86 

9157/2015 FRANCISCO DAS 
CHAGAS PINHO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Realizar transporte 
de servidor para instalação do 
sistema de telefonia, internet e 
firewale no imóvel que sediará a 
PRM/Floriano/PI, nas datas e 
horários constantes do Memorando 
nº 32/2015-PR-PI/SE, anexado nos 
trechos ora preenchidos. 

Veículo Oficial 
 

12/05/2015 
- 
13/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

9177/2015 LUIZ CARLOS DE 
CAMARGO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

VISTORIA TECNICA SUBINF - 
O servidor realizará vistoria nas 
unidades de saúde do município de 
Jaborandi/SP.(Conforme 
Despacho) 

Veículo Oficial 
 

15/05/2015 
- 
15/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9187/2015 THOMAZ JEFFERSON 
SOUZA DANTAS 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 

MEMBRO - Conduzir Dr. 
Alexandre Schneider até o 
aeroporto de Caxias do Sul/RS. 

Veículo Oficial 
 

26/05/2015 
- 
26/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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9202/2015 FRANCISCO CARLOS 

OLIVEIRA REIS 
ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ANTROP
OLOGIA 
 

COMUNIDADE INDIGENA - 
Destino: Avenida Arpoador, 1960, 
Bairro Jussara, Mongaguá-SP.? 
Objetivo: Reunião preliminar com 
cerca de 34 famílias indígenas tupis 
desaldeadas a fim de realizar 
diagnóstico sociocultural. 

Veículo Oficial 
 

15/05/2015 
- 
15/05/2015 
 

0.5 R$ 273.18 

9233/2015 LUCIANA MARIA DE 
MOURA RAMOS 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ANTROP
OLOGIA 
 

COMUNIDADE INDIGENA - A 
servidora atuará como assistente 
técnica indicada pelo MPF na ação 
judicial 5000017-
53.2011.4.04.7004, conforme 
despacho e guia de requerimento 
para perícia anexos. 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

9.5 R$ 5589.95 

9239/2015 APOLINARIO RAMOS 
JUNIOR 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - O servidor irá 
conduzir o veículo oficial que 
levará a analista pericial em 
antropologia Luciana M. M. Ramos 
(SV nº 9233/2015) a diversas 
localidades, a fim de atuar como 
assistente técnica indicada pelo 
MPF na ação judicial 5000017-
53.2011.4.04.7004, conforme 
despacho e guia de requerimento 
para perícia anexos. 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

9.5 R$ 4516.45 

9252/2015 ARLEM MARQUES 
DA SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir Dr. Lucas 
Gualtieri (SV 9249/2015) para 
participar de audiência na Subseção 
Judiciária de Muriaé/MG. 

Veículo Oficial 
 

26/05/2015 
- 
26/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9265/2015 MOACIR SERGIO 
SILVA DA 
CONCEICAO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Realizar o transporte do veículo 
oficial antigo da PRM Paulo 
Afonso para Salvador e buscar o 
veículo oficial novo. 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

9266/2015 CELSO BORBA DE 
CARVALHO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Viagem para 
conduzir perito para reunião em 
Mongaguá com base na Guia 
Pericial PRSP-000030/2015 e no 
interesse do ICP 
1.34.012.000324/2011-36. 

Veículo Oficial 
 

15/05/2015 
- 
15/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9281/2015 ANTONIO MANOEL 
MODELLI DA COSTA 
SANTOS 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Levar e 
buscar processos na Justiça Federal 
de Catanduva 

Veículo Oficial 
 

22/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9284/2015 FREDY MILTON RING TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - levar e 
buscar processos na justiça federal 
de Catanduva/SP. 

Veículo Oficial 
 

29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

0.5 R$ 273.18 

9295/2015 DANIEL VICENTE DE 
MEDEIROS 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir os 
Procuradores da República Rodolfo 
Krieger e Harold Hoppe em 
inspeções de delegacias da Polícia 
Federal e Polícia Rodoviária 
Federal - "Delegacia PF de Santo 
Ângelo/RS", "Delegacia PF de São 
Borja/RS", "12ª Delegacia PRF 
SEDE-SAO BORJA/RS "10ª 
Delegacia PRF SEDE-IJUI/RS". 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

4.5 R$ 2095.41 

9301/2015 SANDRA NAMI 
AMENOMORI 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ARQUE
OLOGIA 
 

OUTROS - Participar de vistorias 
programadas no Projeto do GT de 
Patrimônio Cultural, coordenada 
pela Dra. Zani Cajueiro Tobias de 

Aéreo 
 

26/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

3.5 R$ 2265.23 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Souza, que será realizado em 
Cuiaba, nos termos do Projeto 
anexo. 

9313/2015 ALVARO MELO 
CASSEB 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/TE
C. DA INF. 
CARGO EM COMISSÃO 
 

SERVICOS DE TI - Encaminho os 
voos propostos para a viagem de 
treinamento do SIMBA na Polícia 
Civil do Pará, entre os dias 27 e 
29/5.  ? 
Na oportunidade será realizado 
também treinamento para 
servidores do MP/PA. 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 1682.55 

9316/2015 THIAGO SIMOES DE 
MORAES 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVICOS DE TI - Encaminho os 
voos propostos para a viagem de 
treinamento do SIMBA na Polícia 
Civil do Pará, entre os dias 27 e 
29/5.  ? 
Na oportunidade será realizado 
também treinamento para 
servidores do MP/PA. 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 1400.05 

9329/2015 ALEXANDRE 
MARTINS ARRUDA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir o Dr. 
Marcelo Borges em inspeção da 
Delegacia de Polícia Rodoviária 
Federal em Leopoldina/MG - "7ª 
Delegacia PRF 
LEOPOLDINA/MG". 

Veículo Oficial 
 

26/05/2015 
- 
26/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9331/2015 VALMIR HENRIQUE 
ALBERTO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - 
Deslocamento até a DPF/Campinas 
para carga semanal de Inquéritos 
entre aquela Delegacia e esta PRM 
Jundiaí. 

Veículo Oficial 
 

15/05/2015 
- 
15/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9332/2015 JAIRO ONORIO DA 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Condução do Dr. 
Gustavo Moysés a inspeção da 
Delegacia de Polícia Federal em 
Santos/SP - "Delegacia PF de 
Santos/SP". 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
21/05/2015 
 

3.5 R$ 1625.73 

9340/2015 ALAN GUSTAVO 
SANTANA RIBEIRO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/TE
C. DA INF. 
CARGO EM COMISSÃO 
 

PROJETOS DA 
ADMINISTRACAO - Visita ténica 
às PRMs em Mossoró e Assu. 

Veículo Próprio 
 

26/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

2.5 R$ 1438.55 

9344/2015 AECIO DE OLIVEIRA TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

PROJETOS DA 
ADMINISTRACAO - Visita ténica 
às PRMs em Mossoró e Assu. 

Veículo Próprio 
 

26/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

2.5 R$ 1438.55 

9353/2015 MARCELO BOER CARGO EM COMISSÃO 
 

SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
- Trata-se de viagem do novo 
CHEFE DA USO para PRM 
SANTOS para conhecimento do 
sistema de CFTV que foi 
recentemente instalado naquela 
Unidade. 

Veículo Oficial 
 

15/05/2015 
- 
15/05/2015 
 

0.5 R$ 273.18 

9364/2015 WANDERSON CESAR 
SANTOS DA COSTA 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/CO
MUNIC. SOCIAL 
 

SIMPLES - Acompanhamento de 
seminário sobre elaboração do 
Plano de Trabalho decorrente de 
intervenção do MPF na Saúde 
pública de Juazeiro do Norte. O 
servidor realizará serviço 
filmagem, fotografia, atendimento 
à imprensa, cerimonial e produção 
de matéria. 

Aéreo 
 

18/05/2015 
- 
19/05/2015 
 

1.5 R$ 1099.86 

9379/2015 CARLOS HENRIQUE ANALISTA DO EXTRAJUDICIAL - Vistoria das Veículo Próprio 26/05/2015 3.5 R$ 2021.23 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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RODRIGUES DA 
CUNHA 

MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA CIVIL 
 

unidades habitacionais do Jardim 
Elza Amuí IV, em Uberaba/MG. 

 - 
29/05/2015 
 

9384/2015 MARCOS ANTONIO 
DE SOUZA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Viagem para 
conduzir chefe da Unidade de 
Segurança Orgânica da PR/SP para 
visita à PRM Santos. 

Veículo Oficial 
 

15/05/2015 
- 
15/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9415/2015 ALEXANDRE SENRA PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

GRUPO DE TRABALHO - 
Participar da Reunião do GT 
Dosimetria da Pena, em Brasília, 
no dia 10/06. 

Aéreo 
Veículo Próprio 
 

09/06/2015 
- 
09/06/2015 
10/06/2015 
- 
10/06/2015 
11/06/2015 
- 
11/06/2015 
 

2.5 R$ 2303.34 

9448/2015 MARCOS ROBERTO 
FERREIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir PR Dr. 
Fernando Lacerda Dias para 
reunião do Núcleo Estratégico de 
Combate à Corrupção e Defesa do 
Patrimônio Público na 
Procuradoria da República em São 
Paulo. 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
18/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9464/2015 ALIPIO DE SANTANA 
RIBEIRO JUNIOR 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir o Dr. 
Kelston Pinheiro ao minucípio de 
Floriano/PI, para inspeção de 
delegacia - "3ª Delegacia PRF 
FLORIANO/PI". 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

9469/2015 AGNALDO ARAUJO 
SOARES 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir o Dr. 
Kelston Pinheiro à inspeção no 
município de Picos/PI - "4ª 
Delegacia PRF PICOS/PI". 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
21/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

9471/2015 LUDMILA 
BORTOLETO 
MONTEIRO 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

GRUPO DE TRABALHO - 
Participar da Reunião do GT 
Dosimetria da Pena, em Brasília, 
no dia 10/06. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 1618.74 

9480/2015 SERGIO LUIZ PINEL 
DIAS 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

MPEDUC - Participar das 
Reuniões GT Educação e 
Coordenação MPEduc, 
Brasília/DF. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 892.28 

9482/2015 MARCIA MARIA 
REGUEIRA LINS 
CALDAS CHIANCA 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

REPRESENTACAO 
INSTITUCIONAL DO MPF - 
Participar do 2º Fórum Brasileiro 
de Direitos Humanos e Saúde 
Mental, de 04 a 06/06/2015, em 
João Pessoa/PB 

Aéreo 
 

04/06/2015 
- 
07/06/2015 
 

3.5 R$ 1978.68 

9485/2015 MARCELO GRUBER TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Conduzir o veículo oficial Toyota 
Hylux de placas MIV - 1002 à 
oficina credenciada da Ticket Car 
para realizar manutenção 
preventiva (Troca de peças e 
Revisão de 80.000Km). O veículo 
precisa estar na automecânica às 
07:30 da manhã do dia 21/05/15. 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
21/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

9494/2015 ENRICO RODRIGUES 
DE FREITAS 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

GRUPO DE TRABALHO - 
Participar da Reunião do GT 
Dosimetria da Pena, em Brasília, 
no dia 10/06. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 1618.74 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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9499/2015 CLEIVAGNER 

MOCELIN 
TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

INSTALACAO DE PRM - 
Cerimônia de inauguração da sede 
da PRM/Capão da Canoa, 
localizada na Av. Central nº 1960 - 
Bairro Zona Nova - Capão da 
Canoa/RS. 

Veículo Próprio 
 

21/05/2015 
- 
21/05/2015 
 

0.5 R$ 273.18 

9505/2015 MARCELO RICARDO 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - A 
fim de atender ao requerido no 
Procedimento de Cooperação 
Internacional nº 
1.00.000.005103/2015-03, solicito-
lhes a confecção de diária para a 
entrega de Notificação ao sr. José 
Amado Domingues Cunha, 
residente no município de 
Suzano/SP. 
 

Veículo Oficial 
 

15/05/2015 
- 
15/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9508/2015 MARCELO VOLSI TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Traslado do Dr. 
Henrique Gentil Oliveira, para o 
aeroporto de Maringá, o qual 
participará de inspeção ordinária do 
GCEAP na Superintendência da PF 
em Curitiba nos dias 20 e 21 de 
maio. 
 

Veículo Oficial 
 

19/05/2015 
- 
19/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9513/2015 RAIMUNDO 
LINDOMAR MENDES 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Entrega de IPL's na 
Superintendência da Policia 
Federal;? 
Coleta de materiais diversos na 
PR/CE;? 
Entrega e coleta de processos na 
23° Vara da Justiça Federal 

Veículo Oficial 
 

19/05/2015 
- 
19/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9530/2015 MARCELO 
CAVALCANTE 
ALECIO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Conduzir a 
antropóloga Sheila Brasileiro de 
Guanambi para o aeroporto de 
Vitória da Conquista, onde terá 
participado de reunião no 
município de Paratinga no dia 
26/05. 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9534/2015 MARCELO JORGE 
PORTO DA CUNHA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Transportar processos recebidos 
em carga da Justiça Federal de 
Laguna/SC e entrega de ofícios em 
mãos, conforme portaria anexa. 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
20/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9538/2015 ARNO REIS TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

MEMBRO - Conduzir membro 
para atuar como representantes do 
MPF perante a PRM/Concórdia, 
em virtude da lotação provisória do 
titular em outra unidade, no 
período de 18 a 25 de maio de 
2015. 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

2.5 R$ 1156.05 

9557/2015 PAULO ANDRETTO TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - O TAE 
Paulo Andretto, foi designado para 
transportar processos na JF. de 
Botucatu no dia 18/05/2015. 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
18/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9560/2015 EDUARDO FRANCO 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir ou 
Procuradores Mark Weber e Mauro 
dos Santos para realizar inspeções 
nas cidades de Lajeado/RS e Santa 
Cruz do Sul/RS. "Delegacia PF de 
Santa Cruz do Sul/RS" e "4ª 
Delegacia PRF SEDE-
LAJEADO/RS". 
 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

2.5 R$ 1156.05 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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9566/2015 RODRIGO ALVES 

LINO 
TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - O TSI irá 
transportar processos judiciais e 
extrajudiciais até à Subseção 
Judiciária de Lavras/MG. 
 

Veículo Oficial 
 

15/05/2015 
- 
15/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9567/2015 SEBASTIAO 
CARVALHO DE 
SOUZA NETO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir 
procuradores à delegacia de polícia 
rodoviária federal em 
Ariquemes/RO, para inspeção. "3ª 
Delegacia PRF 
ARIQUEMES/RO". 
 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
18/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9582/2015 JAIRO ONORIO DA 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Devolver 
processos judiciais para Justiça 
Federal de Andradina com 
manifestação da Procuradora 
Itinerante. 
 

Veículo Oficial 
 

15/05/2015 
- 
15/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9585/2015 MARCELO 
MARKUNAS 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Solicito diária para o 
dia 25/05/2015,  pois o Dr. Ricardo 
fará audiência na JF/Santo André 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
25/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9590/2015 JAIRO ONORIO DA 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir Dr. Gustavo 
Moysés da Silveira para participar 
da reuniao do Núcleo de Combate à 
Corrupção no Interior, a ser 
realizado na PR/SP, às 13 h do dia 
18 de maio de 2015 

Veículo Oficial 
 

17/05/2015 
- 
17/05/2015 
 

0.5 R$ 253.0 

9592/2015 EDSON LUIZ MATEUS TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Condução de 
membros para realização de 
inspeção na Delegacia de Polícia 
Federal em Guajara-Mirim/RO. 
"Delegacia PF de Guajará-
Mirim/RO". 

Veículo Oficial 
 

21/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

9598/2015 CLEOMAR LUIZ 
SAUSEN 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir membro 
para realizar inspeção nas 
delegacias de Polícia Federal e 
Polícia Rodoviária Federal em 
Vilhena/RO - "Delegacia PF de 
Vilhena/RO" e "4ª Delegacia PRF 
VILHENA/RO". 

Veículo Oficial 
 

19/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

3.5 R$ 1625.73 

9608/2015 JAIRO ONORIO DA 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir o Dr. 
Gustavo Moyses em inspeção nas 
delegacias de Polícia Federal e 
Polícia Rodoviária Federal nas 
cidades paulistas de São Sebastião 
e Atibaia. "3ª Delegacia PRF 
ATIBAIA/SP" e "Delegacia PF de 
São Sebastião/SP". 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

4.5 R$ 2095.41 

9609/2015 NILTON EURIPEDES 
DE DEUS FILHO 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/OCEAN
OGRAFIA 
 

EXTRAJUDICIAL - INSPEÇÃO 
IN LOCO NO SISTEMA 
LAGUNAR DA BARRA DA 
TIJUCA, DIA 27.05.2015, ÀS 
10:00 HS, VISANDO A 
INSTRUÇÃO DO ICP Nº 
130.001.003185/2012-51, 
CONFORME AUTORIZADO NO 
MEMO/PRRJ/GAB/SGS/Nº 
490/2015, EM ANEXO. 

Aéreo 
 

26/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

2.5 R$ 1682.55 

9622/2015 LIDIANE MIRIS 
SOARES VELOSO 
AGUIAR 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 
CARGO EM COMISSÃO 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Instrutora no Curso de 
Cooperação Jurídica Internacional - 
Salvador, dias 28 e 29/05 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 1682.55 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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9623/2015 VALMIR ELIAS 

GONCALVES 
TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Buscar o Analista 
Pericial em Antropologia Marcos 
Homero Ferreira Lima no 
Município de Campo Grande/MS, 
retornando da Reunião Técnica 
Preparatória da 2ª RAPIM 
(FUNAI), 14 e 15 de maio de 2015 
CGs, CRs, representantes indígenas 
e dos países membros e associados 
do MERCOSUL. 

Veículo Oficial 
 

16/05/2015 
- 
16/05/2015 
 

0.5 R$ 253.0 

9624/2015 EDSON FRANDSEN TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Conduzir 
Membro às reuniões, audiências e 
diligências, bem como realizar o 
transporte de processos e 
documentos da PRM de Três 
Lagoas/MS. 
 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

4.5 R$ 2095.41 

9630/2015 LAURO ROSEMBACK TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Retirar materiais de consumo para 
a PRM campos dos Goytacazes e 
trocar os 4 pneus da viatura Linea 
de representação 
 

Veículo Oficial 
 

21/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

9637/2015 MARINSECK AFONSO 
JARDIM 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - O TSI irá entregar 
intimação para Joel tito Fernandes 
do gabinete do Dr. Bruno 
Nominato. 

Veículo Oficial 
 

15/05/2015 
- 
15/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9638/2015 JORGE LUIZ BELAS 
OLIVEIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Conduzir equipe da 
DINFE para Feira de Santana para 
recebimento provisório da nova 
sede. 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
18/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9639/2015 GUSTAVO VIEIRA DA 
SILVA 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA ELÉTRICA 
 

MANUTENÇÃO/REFORMA DE 
PRM - Realizar o recebimento 
provisório da obra da nova sede da 
PRM Feira de Santana. 

Veículo Próprio 
 

19/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

3.5 R$ 2021.23 

9640/2015 LIVIA CAMPOS 
BANDEIRA 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA CIVIL 
 

MANUTENÇÃO/REFORMA DE 
PRM - Realizar recebimento 
provisório da obra da nova sede da 
PRM Feira de Santana. 

Veículo Oficial 
Veículo Próprio 
 

18/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

4.5 R$ 2603.91 

9641/2015 LENISE FALCAO DE 
ALMEIDA ALVES 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

MANUTENÇÃO/REFORMA DE 
PRM - Realizar recebimento 
provisório da obra da nova sede da 
PRM Feira de Santana. 

Veículo Oficial 
Veículo Próprio 
 

18/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

4.5 R$ 2095.41 

9645/2015 EDELSON 
FERNANDES D O 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir a Exma 
Procuradora da República Ludmila 
Fernandes da S. Ribeiro à reunião 
no MPE - 2ª Promotoria de Saúde 
em Duque de Caxias, Rua General 
Dionísio, 115, 6º andar. 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
18/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9653/2015 ENEAS GOMES DA 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Conforme 
solicitação da Assessoria do 
Gabinete de Limeira, solicito a 
gentileza de que seja providenciado 
pedido de diária ao motorista, 
relativo ao dia 18/05 (segunda-
feira), para devolução de processos 
na Justiça Federal em Limeira. 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
18/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9660/2015 JEFERSON VARELA TÉCNICO DO MEMBRO - Conduzir o Veículo Oficial 19/05/2015 2.5 R$ 1156.05 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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DE ALMEIDA MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

Procurador da República, Dr. 
Fernando Rocha (SV 9657/2015) 
para itinerância junto à 15ª Vara da 
Justiça Federal (Ceará Mirim). 

 - 
21/05/2015 
 

9664/2015 ADRIANO CECILIO 
MADEIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
- Realizar atividades técnicas 
relativas à Segurança contra 
Incêndio no edifício sede da 
PR/SC, consoante aquiescência do 
Exmo. Sr. Procurador-Chefe da 
PR/SC. 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
23/05/2015 
 

3.5 R$ 1662.05 

9665/2015 ANTONIO CARLOS 
SA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
envio do Fiat Linea de Angra dos 
Reis p/ PR/RJ (SETRAN), para a 
elaboração de orçamento do 
conserto do veículo, Procedimento 
Administrativo Disciplinar nº 
1.30.001.000535/2015-71. 
 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
18/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9551/2015 LUCAS DE CASTRO 
ARAUJO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir o Dr. 
Marcos Antônio para participar de 
Audiência Pública sobre a 
preservação do Bioma Pantanal, a 
ser realizada no dia 18 de maio, às 
14:00, em Cuiabá - MT. 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
18/05/2015 
 

1.0 R$ 469.68 

9671/2015 CARLOS ALBERTO 
DA SILVA SANTOS 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Transporte do 
Membro Julio José Araujo Junior à 
Vara Federal de Barra do Piraí para 
realização de audiência. Processo 
0000386-55.2010.4.02.5119 (SV 
9668) 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
20/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9677/2015 RUTH RODRIGUES 
TABACZENSKI 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA SANITÁRIA 
 

EXTRAJUDICIAL - Realização de 
vstoria no duto de escoamento 
pluvial do Condominio Las 
Palmas, para verificação de 
contaminação por esgoto cloacal. 

Veículo Oficial 
Aéreo 
 

25/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

2.5 R$ 1682.55 

9680/2015 FERNANDO 
AUGUSTO MENDES 
DA SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Locomover membro 
para participar de audiências na 26ª 
Vara Federal, em Palmares - PE. 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
20/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9686/2015 JOSE ALVES ORTIZ 
DE OLIVEIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir Dr. Andre 
Libonati para realização de 
inspeção na Delegacia de Polícia 
Federal em São Sebastião/SP e 
Delegacia de Polícia Rodoviária 
Federal em Atibaia/SP. "Delegacia 
PF de São Sebastião/SP" e "3ª 
Delegacia PRF ATIBAIA/SP". 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

4.5 R$ 2095.41 

9693/2015 GILBERTO 
GUIMARAES 
MENDES JUNIOR 

CARGO EM COMISSÃO 
 

SERVICOS DE TI - apresentação 
da metodologia de trabalho da 
análise na PRRS. 

Aéreo 
 

28/05/2015 
- 
29/05/2015 

1.5 R$ 1099.86 

9700/2015 EDUARDO KNORST TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Efetuar a transferência do veículo 
Peugeot placas IOO-8695 da PRM 
Santa Cruz do Sul para a PRM 
Santa Rosa, conforme ofício nº 
2010/2015 SG, Único PGR 
00106790/2015. 

Ônibus 
Veículo Oficial 
 

21/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

1.5 R$ 808.36 

9702/2015 RAINERY ELIAELLS 
SALDANHA FELIX 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 
 

INSPECAO - Acompanhar 
realização de inspeção na 
Delegacia de Polícia Federal em 
Pacaraima/RR. "Delegacia PF de 
Pacaraima". 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
25/05/2015 
 

0.5 R$ 273.18 

9703/2015 RICARDO 
HONORATO DE 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-

INSPECAO - Conduzir membros 
para realização de inspeção na 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 

0.5 R$ 216.68 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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SOUZA ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

Delegacia de Polícia Federal em 
Pacaraima/RR. "Delegacia PF de 
Pacaraima". 

25/05/2015 
 

9706/2015 DEIVEISON TADEU 
DA SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir o Exmo 
Procurador da República Eduardo 
Ribeiro Gomes EL Hage às 
audiências  dos processos 0500098-
24.2015.4.02.5168 e 0017218-
81.2014.4.02.5101, ambas do 3º 
JEF de Duque de Caxias. 

Veículo Oficial 
 

18/05/2015 
- 
18/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9710/2015 RAINERY ELIAELLS 
SALDANHA FELIX 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 
 

INSPECAO - Acompanhar 
realização de inspeção na 
Delegacia de Polícia Federal em 
Bonfim/RR. Cabe ressaltar que 
Roraima não possui delegacias de 
Polícia Rodoviária Federal, mas 
sim Distrito Regional (5º). 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

0.5 R$ 273.18 

9714/2015 RICARDO 
HONORATO DE 
SOUZA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir membros 
para realização de inspeção na 
Delegacia de Polícia Rodoviária 
Federal em Bonfim/RR. Cabe 
ressaltar que Roraima não possui 
delegacias de Polícia Rodoviária 
Federal, mas sim Distrito Regional 
(5º). 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9729/2015 DIOGENES DE 
OLIVEIRA NUNES 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/TE
C. DA INF. 
 

SERVICOS DE TI - Realizar 
tarefas de manutenção e suporte de 
informática. 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

2.5 R$ 1156.05 

9735/2015 MARCOS RODRIGUES 
DE SOUSA JUNIOR 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Condução do técnico 
de informática Diógenes Nunes 
para realização de serviços na PRM 
Salgueiro 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
20/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9747/2015 DEBORA NUNES VON 
GROLL 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

INSTALACAO DE PRM - Atuar 
na orgnização da cerimônia de 
inauguração da nova sede da PRM 
Capão da Canoa. 

Veículo Oficial 
 

20/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

2.5 R$ 1438.55 

9751/2015 REBECA ARIEL 
APARECIDA DE 
CAMPOS FERREIRA 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ANTROP
OLOGIA 
 

REUNIAO DE TRABALHO - 
Servidora participará da 1ª 
Conferência Nacional de Política 
Indigenista. 

Veículo Oficial 
 

26/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

3.5 R$ 2021.23 

9753/2015 REBECA ARIEL 
APARECIDA DE 
CAMPOS FERREIRA 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ANTROP
OLOGIA 
 

COMUNIDADE INDIGENA - 
Servidora acompanhara atividades 
de reformas em posto de vigilância 
em área indígena, conforme 
solicitado. 

Veículo Oficial 
 

22/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

0.5 R$ 273.18 

9754/2015 JOSE RICARDO ZORZI TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

SERVIDOR - Conduzir servidora 
ao município de Espigão D'oeste, 
conforme solicitação em anexo. 

Veículo Oficial 
 

26/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

3.5 R$ 1625.73 

9762/2015 ALEXANDRE PIORNO 
BALTORE 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/TE
C. DA INF. 
CARGO EM COMISSÃO 
 

PROJETOS DA 
ADMINISTRACAO - Participar de 
reuniões técnicas nesta PR/PA 
objetivando a conclusão do projeto 
executivo da obra/PR/PA, 
conforme anexo. 

Aéreo 
 

26/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

3.5 R$ 2265.23 

9766/2015 RICARDO FERREIRA 
QUIXADA 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA MECÂNICA 

PROJETOS DA 
ADMINISTRACAO - Participar de 
reuniões técnicas nesta PR/PA 

Aéreo 
 

26/05/2015 
- 
29/05/2015 

3.5 R$ 2265.23 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 objetivando a conclusão do projeto 
executivo da obra/PR/PA, 
conforme anexo. 

 

9777/2015 FREDY MILTON RING TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

MEMBRO - Conduzir a 
Procuradora da República, Dra. 
Anna Flávia N.C. Ugatti. 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

0.5 R$ 273.18 

9789/2015 LIVIA NASCIMENTO 
TINOCO 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
CARGO EM COMISSÃO 
 

CONGRESSOS E SEMINARIOS - 
Participar workshop MPF-GERCO 
e membros do GT no dia 10/06/15, 
conforme documento anexo. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 1496.74 

9817/2015 GUILHERME VILELA 
CORREA 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Instrutor no Curso de Cooperação 
Jurídica Internacional - Salvador, 
dias 28 e 29/05 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

3.5 R$ 1906.05 

9856/2015 MÔNICA 
JACQUELINE 
SIFUENTES 

COLABORADOR 
NÍVEL SUPERIOR 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Instrutora no Curso de 
Cooperação Jurídica Internacional - 
Salvador, dias 28 e 29/05 
 

Aéreo 
 

29/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

1.5 R$ 928.5 

9920/2015 MARLY COSTA 
RAMUSKI 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
 

TREINAMENTO/CAPACITAÇÃ
O (Recursos Próprios UAG) - A 
servidora deverá participar de 
Curso de Oratória na PR/RJ que se 
dará de 26 a 29/05/2015 no horário 
de 13 às 17 horas. 

Veículo Próprio 
 

25/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

5.5 R$ 2601.41 

9957/2015 DANILO ANDREATO 
BARROS OLIVEIRA 

CARGO EM COMISSÃO 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Instrutor no Curso de Cooperação 
Jurídica Internacional - Salvador, 
dias 28 e 29/05 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

3.5 R$ 2301.55 

9959/2015 PAULO ANDRETTO TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - O TAE 
Paulo Andretto, foi designado para 
transportar processos e documentos 
na JF. de Avare no dia 22/05/2015. 

Veículo Oficial 
 

22/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

9982/2015 ALEXANDRE PIORNO 
BALTORE 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/TE
C. DA INF. 
CARGO EM COMISSÃO 
 

VISTORIA TECNICA SUBINF - 
Vistoria técnica na nova sede da 
PRR 4ª Região. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 2265.23 

9987/2015 JOSE OLIMPIO MELO 
RUFINO 

FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

VISTORIA TECNICA SUBINF - 
Vistoria técnica na nova sede da 
PRR 4ª Região. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 1869.73 

9990/2015 LUIZ SERGIO 
JORDAO ROMARIZ 
JUNIOR 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA MECÂNICA 
CARGO EM COMISSÃO 
 

VISTORIA TECNICA SUBINF - 
Vistoria técnica na nova sede da 
PRR 4ª Região. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 2265.23 

10020/201
5 

ANDRE BUENO DA 
SILVEIRA 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

CONGRESSOS E SEMINARIOS - 
Participar, na condição de membro 
do GT Energia da 3ª CCR, do curso 
sobre "Formação de Tarifas de 
Energia Elétrica" que será 
facilitado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, em 
Brasília. O curso acontecerá em 03 
(três) módulos, nos meses de maio, 
junho e julho de 2015. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 3475.95 

10021/201 BRUNO JOSE SILVA PROCURADOR DA CONGRESSOS E SEMINARIOS - Aéreo 09/06/2015 2.5 R$ 2547.35 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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5 NUNES REPUBLICA 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

Participar, na condição de membro 
do GT Energia da 3ª CCR, do curso 
sobre "Formação de Tarifas de 
Energia Elétrica" que será 
facilitado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, em 
Brasília. O curso acontecerá em 03 
(três) módulos, nos meses de maio, 
junho e julho de 2015. 

 - 
11/06/2015 
 

10022/201
5 

GEORGIA RENATA 
SANCHEZ DIOGO 

CARGO EM COMISSÃO 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Instrutora no Curso de 
Cooperação Jurídica Internacional - 
Salvador, dias 28 e 29/05 
 

Aéreo 
 

27/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

3.5 R$ 2301.55 

10023/201
5 

GABRIEL DA ROCHA PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

CONGRESSOS E SEMINARIOS - 
Participar, na condição de membro 
do GT Energia da 3ª CCR, do curso 
sobre "Formação de Tarifas de 
Energia Elétrica" que será 
facilitado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, em 
Brasília. O curso acontecerá em 03 
(três) módulos, nos meses de maio, 
junho e julho de 2015. 
 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 3475.95 

10052/201
5 

WLAMIR RENATO 
MORO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Diária ao 
motorista, relativo ao dia 22/05 
(sexta-feira), para carga processual 
na JF em Limeira. 

Veículo Oficial 
 

22/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10068/201
5 

ROBERTO MOREIRA 
DE ALMEIDA 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
 

CONGRESSOS E SEMINARIOS - 
Participar, na condição de membro 
do GT Energia da 3ª CCR, do curso 
sobre "Formação de Tarifas de 
Energia Elétrica" que será 
facilitado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, em 
Brasília. O curso acontecerá em 03 
(três) módulos, nos meses de maio, 
junho e julho de 2015. 
 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 3653.68 

10081/201
5 

ANTONIA LELIA 
NEVES SANCHES 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
 

GRUPO DE TRABALHO - 
Participar de reunião da Comissão 
Permanente de Gestão e 
Implementação de Projetos de 
Business Intelligence – BI, que será 
realizada em 10/06/2015, na 
2ªCCR. 
 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
09/06/2015 
 

0.5 R$ 715.53 

10094/201
5 

EMERSON 
FERNANDO MENDES 
PAES BARRETO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Locomover membro 
para participar de reunião com a 
Promotoria de Aliança - PE. 

Veículo Oficial 
 

03/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10097/201
5 

MARCELO RICARDO 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Realização de 02 diligências no 
Município de Mogi das Cruzes 
para atender o que está previsto nos 
autos do ICP nº 
1.03.000.000093/2013-38 
(procuradora responsável Rhayssa 
Castro Sanches Rodrigues), e nos 
autos do PCI nº 
1.00.000.001136/2015-76 
(procuradora responsável Laura 
Gonçalves Tessler). 

Veículo Oficial 
 

22/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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10107/201
5 

MONA LISA DUARTE 
ABDO AZIZ ISMAIL 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
CODIGO PARA 
FUNCAO SEM 
RETRIBUICAO 
FINANCEIRA 
 

REUNIAO DE TRABALHO - 
Participar de reunião no Município 
de Aliança/PE, no dia 03/06/2015, 
às 10h00. 

Veículo Oficial 
 

03/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

0.5 R$ 446.14 

10110/201
5 

LUIS EDUARDO 
ANTIORIO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - O servidor 
irá à Justiça Federal em Barretos 
levar/retirar processos. (carga) 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
25/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10125/201
5 

CARLOS FERNANDO 
DOS SANTOS LIMA 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
 

FORÇA TAREFA - 
NECESSIDADE DO SERVIÇO. 

Aéreo 
Veículo Próprio 
 

25/05/2015 
- 
28/05/2015 
29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

4.5 R$ 4633.06 

10165/201
5 

FELIPE MACEDO 
ALBIERO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Treinamento multiplicadores 
Financeiros 

Aéreo 
 

07/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

5.5 R$ 1336.41 

10172/201
5 

TIAGO DA SILVA 
NEVES 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir membro 
para participar de audiência na 7ª 
Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Estância/SE, no dia 
26.05.2015. 

Veículo Oficial 
 

26/05/2015 
- 
26/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10175/201
5 

RENATA 
EMMANUELLA 
SANTIAGO PINHEIRO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- capacitação de servidores , 
multiplicadores financeiros . 

Aéreo 
 

07/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

5.5 R$ 1336.41 

10180/201
5 

THIAGO DA 
FONSECA 
FRANCISCHETTO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Capacitação de Servidores - 
turma de multiplicadores 
Financeiros 

Aéreo 
 

07/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

5.5 R$ 1675.41 

10181/201
5 

ALVARO RAMOS 
VIEIRA NETO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Turma de multiplicadores 
Financeiros 

Aéreo 
 

07/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

5.5 R$ 1336.41 

10182/201
5 

SONIA SALVATO 
DUARTE 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Turma de multiplicadores 
Financeiros 

Aéreo 
 

07/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

5.5 R$ 1336.41 

10183/201
5 

LUIS ALBERTO 
CASTRO LIVI 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ESPECIALIZADO/PLAN
EJ. E ORÇAM. 
CARGO EM COMISSÃO 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Turma de Multiplicadores 
Financeiros 

Aéreo 
 

07/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

5.5 R$ 1675.41 

10184/201
5 

RACHEL RODRIGUES 
WANDERLEY 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Turma de multiplicadores 
Financeiros 

Aéreo 
 

07/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

5.5 R$ 1675.41 

10185/201
5 

ALBERT RUZZANTE 
JACOBSON 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Turma de Multiplicadores 

Aéreo 
Veículo Próprio 
 

07/06/2015 
- 
13/06/2015 

6.5 R$ 1589.41 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 109 
 

MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

 

10194/201
5 

LAELCIO DAS NEVES 
FERREIRA DE 
MORAIS 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ESPECIALIZADO/GEST
ÃO PÚBLICA 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Turma de Multiplicadores 
Financeiros. 

Aéreo 
 

08/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

4.5 R$ 1365.91 

10197/201
5 

SALVADOR 
ZEFERINO DA SILVA 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Turma de Multiplicadores 
Financeiros 

Aéreo 
 

08/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

4.5 R$ 1083.41 

10202/201
5 

EGUINALDO 
MEROTTI 
RODRIGUES 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Turma de Multiplicadores 
Fiinanceiros 

Aéreo 
 

07/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

5.5 R$ 1336.41 

10205/201
5 

ADAILTON SOUSA 
DE OLIVEIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Transportar 
processos até a Subseção Judiciária 
de Alagoinhas. 

Veículo Oficial 
 

29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10206/201
5 

ADAILTON SOUSA 
DE OLIVEIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Transportar 
processos até a Subseção Judiciária 
de Alagoinhas. 

Veículo Oficial 
 

05/06/2015 
- 
05/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10213/201
5 

EVONIR LOPES 
RIBEIRO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir Procurador 
da República até a Justiça Federal 
de Carazinho/RS, onde participará 
de audiências, conforme pauta em 
anexo. 

Veículo Oficial 
 

26/05/2015 
- 
26/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10215/201
5 

EVONIR LOPES 
RIBEIRO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir Procurador 
da República até a Justiça Federal 
de Carazinho/RS, onde participará 
de audiências, conforme pauta em 
anexo. 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10220/201
5 

JOSE ANTONIO DOS 
SANTOS BARBOSA 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Turma de Multiplicadores 
Financeiros 

Aéreo 
Veículo Próprio 
 

07/06/2015 
- 
13/06/2015 
 

6.5 R$ 1589.41 

10221/201
5 

MARIA CRISTINA 
MANELLA CORDEIRO 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

MPEDUC - Reunião do GT 
Educação, na qualidade de 
coordenadora, e reunião do Projeto 
MPEduc, na qualidade de gerente. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
11/06/2015 
 

2.5 R$ 2547.35 

10222/201
5 

SUZETE 
BRAGAGNOLO 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

CONGRESSOS E SEMINARIOS - 
Participar do Seminário FÓRUM 
NACIONAL DE COMBATE AOS 
IMPACTOS DOS 
AGROTÓXICOS, a ser realizado 
nos dias 9 e 10 junho de 2015, 
conforme anexo. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 1618.74 

10227/201
5 

ELDO CORDELIER 
DOS SANTOS 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

TREINAMENTO/CAPACITAC¿O 
- Turma de Multiplicadores 
Financeiros 

Aéreo 
Veículo Próprio 
 

07/06/2015 
- 
13/06/2015 
 

6.5 R$ 1589.41 

10254/201
5 

CIBELLE FREITAS 
MACHADO 

CARGO EM COMISSÃO 
 

TREINAMENTO/CAPACITAÇÃ
O (Recursos Próprios UAG) - 

Ônibus 
Aéreo 

27/05/2015 
- 

3.5 R$ 2301.55 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Participar de Curso de Cooperação 
Jurídica Internacional no MPE. 

 30/05/2015 
 

10274/201
5 

AGENOR DE PADUA 
MELLO FILHO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Retirar 
processos judiciais da Justiça 
Federal de Andradina para 
manifestação do Procurador 
Itinerante. 

Veículo Oficial 
 

22/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10275/201
5 

HERACLITO MOTA 
BARRETO NETO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 

TREINAMENTO/CAPACITAÇÃ
O (Recursos Próprios UAG) - 
Participar de Curso de Cooperação 
Jurídica Internacional no MPE. 

Aéreo 
Veículo Próprio 
 

27/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

3.5 R$ 1906.05 

10288/201
5 

RODRIGO ALVES 
LINO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - O TSI irá 
transportar processos judiciais na 
Subseção Judiciária de Lavras/MG. 

Veículo Oficial 
 

22/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10300/201
5 

ILDERSEN NETO 
ALVES 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
- Realizar o apoio logistico durante 
a INSPEÇÃO 
INTERINSTITUCIONAL que 
ocorrerá de 01 a 03 junho de 2015 
na cidade de Altamira, conforme 
anexo. 

Veículo Oficial 
 

30/05/2015 
- 
05/06/2015 
 

6.5 R$ 3143.73 

10301/201
5 

JAIR ALEXANDRINO TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Conduzir 
deslocamento da equipe da PGR 
para visita da USO nas unidades de 
Guaíra e Umuarama, à fim de 
realização de assessoria técnica de 
segurança (ATS), no dia 
27.05.2015. 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10302/201
5 

JAIR ALEXANDRINO TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Conduzir 
deslocamento da equipe da PGR 
após visita da USO nas unidades de 
Guaíra e Umuarama, a fim de 
realização de assessoria técnica de 
segurança (ATS), até Cascavel no 
dia 30.05.2015. 

Veículo Oficial 
 

30/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

0.5 R$ 253.0 

10303/201
5 

LUIZ CLAUDIO 
SANTOS 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROJETOS DA 
ADMINISTRACAO - 
Desempenhar atividades de tecnico 
de transporte, por carência 
especifica, para atender demandas 
na PRM/IMPERATRIZ 

Ônibus 
Aéreo 
 

25/05/2015 
- 
11/06/2015 
 

17.5 R$ 8626.86 

10307/201
5 

GERSON FELIX 
MENDONCA DIAS 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
- Realizar o apoio logistico durante 
a INSPEÇÃO 
INTERINSTITUCIONAL que 
ocorrerá de 01 a 03 junho de 2015 
na cidade de Altamira, conforme 
anexo. 

Veículo Oficial 
 

30/05/2015 
- 
05/06/2015 
 

6.5 R$ 3143.73 

9538/2015 ARNO REIS TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

MEMBRO - Conduzir membro 
para atuar como representantes do 
MPF perante a PRM/Concórdia, 
em virtude da lotação provisória do 
titular em outra unidade, no 
período de 18 a 25 de maio de 
2015. 

Veículo Oficial 
 

23/05/2015 
- 
23/05/2015 
 

1.0 R$ 506.0 

10320/201
5 

DOUGLAS FISCHER PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
 

GRUPO DE TRABALHO - 
Participar de reunião do Grupo de 
Trabalho. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 3653.68 

10352/201
5 

KENIA GONÇALVES 
ITACARAMBY 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ANTROP
OLOGIA 

EXTRAJUDICIAL - Participar de 
reunião e inspenção / perícia, 
referente aos atingidos pela 

Aéreo 
 

31/05/2015 
- 
03/06/2015 

3.5 R$ 2301.55 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 construção da UHE Belo 
Monte/PA, a ser realizada nos dias 
1 a 3/6/15, nos termos do doc 
anexo. 
 

 

10361/201
5 

JOAO CARLOS SILVA 
NOBRE 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/TE
C. DA INF. 
 

SERVICOS DE TI - prestar 
serviços de TI na PRM-
Guaratinguetá que se encontra sem 
técnico em informática. 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
26/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

10369/201
5 

ERIVALDO MIGUEL 
DA SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Translado de 
processos à 25ª Vara da Justiça 
Federal em Goiana-PE. 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
25/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10376/201
5 

DANILLO AUGUSTO 
MESQUITA PIEDADE 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Entrega de viatura nova na PRM-
Bragança Paulista com retorno da 
viatura substituída. 

Veículo Oficial 
 

22/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10379/201
5 

CELSO BORBA DE 
CARVALHO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
entrega de viatura sandero para 
prm-guaratinguetá 

Veículo Oficial 
 

22/05/2015 
- 
22/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10391/201
5 

IGOR CESAR 
SCHMITZ 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Transporte de projeteis apreendidos 
em investigação policial no bojo do 
Inquérito Civil 
1.29.018.000002/2014-40. 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
25/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10405/201
5 

MICHEL ROSA DE 
MIRANDA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - buscar procuradora no 
aeroporto de guarulhos 

Veículo Oficial 
 

02/06/2015 
- 
02/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10407/201
5 

JOSE OSVALDO 
GARCIA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
levar viatura sandero para prm-
Barretos que esta sediada na prm - 
Ribeirão preto. 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
26/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

10408/201
5 

HUMBERTO ABREU 
BRANDAO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir o 
Procurador da República da PR/ES 
Dr. Gabriel Silveira de Queiros 
Campos que irá realizar inspeção 
na Delegacia de Polícia Federal de 
São Mateus-ES. 

Veículo Oficial 
 

24/05/2015 
- 
25/05/2015 
 

1.5 R$ 722.68 

10412/201
5 

IROLDO LUIZ 
BEZERRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - CONDUZIR DRA 
ALDIRLA PARA VISTORIA. 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
25/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10415/201
5 

ANDRE DALLA 
BERTOLLO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Deslocamento feito por meio 
de veiculo oficial com ida no dia 
25/05 - deslocamento VIX x SMT, 
carga Processual, entrega de ofícios 
e outras diligências; no dia 26/05 - 
entrega de ofícios e outras 
diligências e; retorno no dia 
27/05/2015. 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

2.5 R$ 1156.05 

10424/201
5 

JOSE ROBERTO 
ELIAS FERREIRA 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 

SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
- Acompanhar diligência da 
Secretaria de Segurança 
Institucional. 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

4.5 R$ 2095.41 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 112 
 

 
10425/201
5 

ANTONIO CLEBER 
SANTOS NUNES 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ECONO
MIA 
 

GRUPO DE TRABALHO - 
Assessorar o GT SFN da 3ª Câmara 
em reunião com a Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP). 

Aéreo 
 

01/06/2015 
- 
02/06/2015 
 

1.5 R$ 1099.86 

10426/201
5 

ANANIAS LINO DA 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Transportar 
diversos IPL's (0000219-
03.2012.4.02.5108 entre outros) 
para a DPF Niterói. Recolher 
equipamentos na Divisão de 
Logistica e Material (PR/RJ). 
 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10430/201
5 

MARCO AURELIO DA 
SILVA XAVIER 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

SERVICOS DE TI - Realizar 
serviços de manutenção de 
informática. 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

1.5 R$ 855.86 

10432/201
5 

ROBERTO BOTELHO 
CICONELI 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir PR Dr. 
Angelo Augusto Costa ao 
aeroporto de Guaurlhos em razão 
de sua particpação na  reunião do 
GT-SFN, dia 1º de junho, no Rio. 
 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
01/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10434/201
5 

MOACYR 
NASCIMENTO 
REBELO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

INSPECAO - Conduzir membro 
para inspeção na Delegacia de 
Polícia Federal na cidade de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
"Delegacia PF de Cachoeiro do 
Itapemirim/ES". 

Veículo Oficial 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

10435/201
5 

RICARDO FERNANDO 
DA COSTA RIBEIRO 

CARGO EM COMISSÃO 
 

MANUTENÇÃO/REFORMA DE 
PRM - Verificar condições de 
reforma e adequação da sede da 
PRM/Cáceres. 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

1.5 R$ 855.86 

10436/201
5 

ZANIEL ASSIS DE 
ARAUJO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir membro 
para participar de reunião com 
atingidos pela barragem da Usina 
de Cachoeira de Caldeirão, 
referente ao IC 
1.12.000.000446/2013-91, em 
Porto Grande-AP no dia 
25/05/2015. 

Veículo Oficial 
 

25/05/2015 
- 
25/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10437/201
5 

ROGERIO BRANDAO 
PELLEGRINO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Transportar 
diversos IPL's (0000503-
45.2011.4.02.5108 entre outros) 
para a DPF Macaé. 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10438/201
5 

CICERO MARTINS 
CAMARA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Buscar PR Dr. Angelo 
Augusto Costa no aeroporto de 
Guaurlhos em razão de sua 
particpação na  reunião do GT-
SFN, dia 1º de junho, no Rio. 

Veículo Oficial 
 

02/06/2015 
- 
02/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10440/201
5 

FRANCISCO DE ASSIS 
FERREIRA PIMENTA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/EDI
FICAÇÃO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

MANUTENÇÃO/REFORMA DE 
PRM - Verificar condições de 
reforma e adequação da sede da 
PRM/Cáceres. 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

1.5 R$ 855.86 

10442/201
5 

LUIS ALBERTO 
VIANNA BOURA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Condução de 
servidores até a PRM/Cáceres para 
execução de serviços nas áreas de 
engenharia e informática. 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

10447/201
5 

FABIO JOSE BRAGA 
MARTINS 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-

SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
- Realizar o apoio logistico durante 

Veículo Oficial 
 

30/05/2015 
- 

6.5 R$ 3143.73 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

a INSPEÇÃO 
INTERINSTITUCIONAL que 
ocorrerá de 01 a 03 junho de 2015 
na cidade de Altamira, conforme 
anexo. 

05/06/2015 
 

10448/201
5 

ERICK DE MORAES 
AZEVEDO 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA MECÂNICA 
 

PROJETOS DA 
ADMINISTRACAO - Empreender 
viagem da PGR até a sede da 
PR/ES, onde realizará visita técnica 
para assessorar no recebimento da 
primeira etapa do serviço de 
modernização dos elevadores. 

Aéreo 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 1682.55 

10454/201
5 

FRANCISCO SOARES 
MOURAO NETO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

MANUTENÇÃO/REFORMA DE 
PRM - Necessidade de avaliarmos 
as adequações que deverão ser 
efetuadas no imóvel de modo a 
bem acomodar as instalações da 
PRM-Itapipoca/CE. 
 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

0.5 R$ 273.18 

10626/201
5 

GILBERTO PERES DE 
OLIVEIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - CONDUÇÃO DE 
ANALISTA EM ARQUEOLOGIA 
PARA REALIZAÇÃO DE 
VISTORIA NO SÍTIO RUÍNAS 
DE JACUÍ. 
 

Veículo Oficial 
 

27/05/2015 
- 
27/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10631/201
5 

GILBERTO PERES DE 
OLIVEIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - CONDUÇÃO DE 
ANALISTA PERICIAL EM 
ARQUEOLOGIA PARA 
REALIZAÇÃO DE VISTORIA 
NO SÍTIO RUÍNAS DE JACUÍ. 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10633/201
5 

SAMIR CABUS 
NACHEF JUNIOR 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

SUBSTITUICAO ORDINARIA 
(ART. 23 DA PORTARIA 
PGR/MPF 41/2014) - Realizar 
substituição na PRM Eunápolis em 
razão de afastamento do titular. 

Ônibus 
Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 3475.95 

10634/201
5 

LUIZ ANDRE 
RODRIGUES DE 
MOURA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Locomover 
servidores para PRMs Garanhuns - 
PE e Caruaru - PE. 

Veículo Oficial 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

10636/201
5 

GILBERTO PERES DE 
OLIVEIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - CONDUÇÃO DA 
ANALISTA PERICIAL AO 
AEROPORTO DE RIBEIRÃO 
PRETO. 

Veículo Oficial 
 

29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10657/201
5 

JOSE MARIA ALVES TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Levar veículo oficial para 4º 
revisão, necessária para 
manutenção da garantia. 

Veículo Oficial 
 

29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10660/201
5 

SANDRA CRISANTO 
SOUTO MAIOR 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

SISTEMA UNICO - Orientar e 
reciclar os servidores ligados à 
atividade-fim na utilização do 
sistema Único e extração dos 
relatórios do GCONS, e dirimir 
eventuais dúvidas relacionadas às 
rotinas de tramitação de autos 
judiciais e extrajudiciais nas 
unidades 

Veículo Oficial 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 855.86 

10664/201
5 

PATRICIA 
GONCALVES 
ALMEIDA TESCH 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

SISTEMA UNICO - Orientar e 
reciclar os servidores ligados à 
atividade-fim na utilização do 
sistema Único e extração dos 
relatórios do GCONS, e dirimir 
eventuais dúvidas relacionadas às 
rotinas de tramitação de autos 

Veículo Oficial 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 855.86 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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judiciais e extrajudiciais nas 
unidades 

10665/201
5 

MAURICIO DE SOUZA 
MELO FILHO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

SISTEMA UNICO - Orientar e 
reciclar os servidores ligados à 
atividade-fim na utilização do 
sistema Único e extração dos 
relatórios do GCONS, e dirimir 
eventuais dúvidas relacionadas às 
rotinas de tramitação de autos 
judiciais e extrajudiciais nas 
unidades 

Veículo Oficial 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 855.86 

10674/201
5 

ANGELO GOULART 
VILLELA 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

AUXILIO PGR - Auxiliar o 
Procurador-Geral junto ao 
Eleitoral. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
11/06/2015 
 

2.5 R$ 2547.35 

10677/201
5 

CELSO ANTONIO 
TRES 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

SUBSTITUICAO ORDINARIA 
(ART. 23 DA PORTARIA 
PGR/MPF 41/2014) - 
SUBSTITUIÇÃO EM ERECHIM - 
PERÍODO DE 08 A 12/06 
Quantidade de Diárias: 3.5 
Procurador Substituto: CELSO 
ANTONIO TRES Portaria de 
Designação: PR/RS nº 351, de 
14.05.2015 

Veículo Próprio 
 

09/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

3.5 R$ 3231.95 

10708/201
5 

FABIO MAGRINELLI 
COIMBRA 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

GRUPO DE TRABALHO - 
Participar de reunião do Grupo de 
Trabalho. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
11/06/2015 
 

2.5 R$ 2547.35 

10720/201
5 

JOAO CARLOS DE 
CARVALHO ROCHA 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
 

AUXILIO PGR - Auxiliar o 
Procurador-Geral na coordenação 
da Assessoria  Jurídica Cívil. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
11/06/2015 
 

2.5 R$ 2674.3 

10829/201
5 

ANA LUISA 
CHIODELLI VON 
MENGDEN 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
 

GRUPO DE TRABALHO - 
Participar de reunião da Comissão 
Permanente de Gestão e 
Implementação de Projetos de 
Business Intelligence – BI, que será 
realizada em 10/06/2015, na 
2ªCCR. 

Aéreo 
 

09/06/2015 
- 
10/06/2015 
 

1.5 R$ 1694.91 

10858/201
5 

WELANY REBOUCAS 
ATHAIDES 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
- INSTRUÇÃO DO PAD N. 
1.25.000.000141/2015-92, 
INSTAURADO PELA 
PORTARIA PRC N. 212/2015. 

Veículo Oficial 
 

02/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

1.5 R$ 855.86 

10861/201
5 

ARITOMO AKIMOTO TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
- INSTRUÇÃO DO PAD N. 
1.25.000.000141/2015-92, 
INSTAURADO PELA 
PORTARIA PRC N. 212/2015. 

Veículo Oficial 
 

02/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

10863/201
5 

JULIO CESAR CLETO TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Translado dos 
Servidores Aritomo Akimoto 
(10861/2015) e Welany Rebouças 
Athaides (10858/2015) para a PRM 
/ Guarapuava, conforme solicitação 
originária do Núcleo Cível Judicial 
da PR/PR. 

Veículo Oficial 
 

02/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

10869/201
5 

MAIRON LUCAS 
BASNIAK 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
- OITIVA DE TESTEMUNHAS E 
ACUSADO, COMISSÃO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR CONSTITUÍDA 
PELA PORTARIA Nº 212, DE 

Veículo Próprio 
 

02/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 09/03/2015. 
10883/201
5 

EDMAR GOMES 
MACHADO 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 

REPRESENTACAO 
INSTITUCIONAL DO MPF - 
Sessão da Câmara Regional 
Previdenciária em BH no dia 
08/06/2015 às 14h. 

Veículo Próprio 
 

08/06/2015 
- 
09/06/2015 
 

1.5 R$ 1450.91 

10884/201
5 

LUIS WANDERLEY 
GAZOTO 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

SUBSTITUICAO ORDINARIA 
(ART. 23 DA PORTARIA 
PGR/MPF 41/2014) - Designado 
para oficiar em audiências na PRM 
Foz do Iguaçu nos dias 2 e 3 de 
junho de 2015. 

Veículo Próprio 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 2303.35 

10887/201
5 

INDIRA BOLSONI 
PINHEIRO 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

SUBSTITUICAO ORDINARIA 
(ART. 23 DA PORTARIA 
PGR/MPF 41/2014) - Designação 
de Itinerância para realização de 
audiências e reunião em Pato 
Branco/PR. 

Veículo Oficial 
 

03/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

0.5 R$ 446.14 

10891/201
5 

ALLAN 
BOURSCHEIDT 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir a 
Procuradora da República Dra. 
Indira Bolsoni Pinheiro (SV 
10887/2015) para realização de 
audiências e reunião em Pato 
Branco/PR. 

Veículo Oficial 
 

03/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10899/201
5 

MARCO ANDRE 
SEIFERT 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
CARGO EM COMISSÃO 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
- Instrução do Processo 
Administrativo Disciplinar CSMPF 
nº 1.00.001.000006/2014-25 e 
CMPF nº 1.00.002.000072/2010-
61, nos termos da Portaria 
PGR/MPF nº 299, de 20/04/2015, 
alterada pela Portaria PGR/MPF nº 
341, de 30/04/2015. 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 2430.3 

10902/201
5 

JOAO HELIOFAR DE 
JESUS VILLAR 

PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR 
REGIONAL DA 
REPUBLICA 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
- Instrução do Processo 
Administrativo Disciplinar CSMPF 
nº 1.00.001.000006/2014-25 e 
CMPF nº 1.00.002.000072/2010-
61, nos termos da Portaria 
PGR/MPF nº 299, de 20/04/2015, 
alterada pela Portaria PGR/MPF nº 
341, de 30/04/2015. 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 2430.3 

10905/201
5 

DEISE MARISTELA 
SILVEIRA TAMARA 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
- Instrução do Processo 
Administrativo Disciplinar CSMPF 
nº 1.00.001.000006/2014-25 e 
CMPF nº 1.00.002.000072/2010-
61, nos termos da Portaria 
PGR/MPF nº 299, de 20/04/2015, 
alterada pela Portaria PGR/MPF nº 
341, de 30/04/2015. 

Veículo Próprio 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 1438.55 

10909/201
5 

ALEX DA 
CONCEICAO 
JUVENAL 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
- Conduzir comissão para instrução 
do Processo Administrativo 
Disciplinar CSMPF nº 
1.00.001.000006/2014-25 e CMPF 
nº 1.00.002.000072/2010-61, nos 
termos da Portaria PGR/MPF nº 
299, de 20/04/2015, alterada pela 
Portaria PGR/MPF nº 341, de 
30/04/2015. 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 1156.05 

10910/201
5 

GERSON FELIX 
MENDONCA DIAS 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 

SERVIDOR - Conduzir servidor 
(SV 10900) até o município de 
Salinopolis para realizar diligência 
a qual trata de dano ambiental 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 (desmatamento )decorrente 
empreendimento imobiliário. 

10918/201
5 

RAIMUNDO SERRA 
FROZ JUNIOR 

CARGO EM COMISSÃO 
 

INSTALACAO DE PRM - visita 
tecnica para verificação de serviços 
de engenharia na instalação da 
PRM-CAXIAS 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 1438.55 

10921/201
5 

FABIO HIPOLITO DE 
ARAUJO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

MEMBRO - Conduzir o membro 
Paulo Henrique Trazzi à Vara 
Federal de Colatina para a 
realização de audiências. 

Veículo Oficial 
 

02/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

10922/201
5 

WLAMIR RENATO 
MORO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Solicito a 
gentileza de que seja providenciado 
pedido de diária ao motorista, 
relativo ao dia 28/05 (quinta-feira), 
para devolução dos autos nº 
0000578-51.2014.403.6143  e 
apensos na Justiça Federal em 
Limeira, conforme documento 
anexo da Assessoria do gabinete de 
Limeira. 
 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10923/201
5 

VALMIR HENRIQUE 
ALBERTO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - 
Deslocamento até a sede da Policia 
Federal em Campinas para a carga 
semanal de Inquéritos entre aquela 
DPF e esta PRM Jundiaí. 

Veículo Oficial 
 

29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10925/201
5 

MARCELLO 
PARANHOS DE 
OLIVEIRA MILLER 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

AUXILIO PGR - Participar de 
reunião do Grupo de Trabalho. 

Aéreo 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 2547.35 

10927/201
5 

JOAO ROBERTO 
NASCIMENTO 
FERREIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Transporte de 
servidor que fará visita técnica de 
obras de engenharia da instalação 
da PRM-Caxias 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 1156.05 

10933/201
5 

FELIPE AMARO 
PEREIRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
- Transporte da Comissão do 
Inquérito Administrativo CMPF nº 
1.00.002.000001/2015-73. 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
02/06/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

10934/201
5 

SILVIO PETTENGILL 
NETO 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

SUBSTITUICAO ORDINARIA 
(ART. 23 DA PORTARIA 
PGR/MPF 41/2014) - Oficiar, sem 
prejuízo de suas regulares 
atribuições, como representante do 
Ministério Público Federal junto à 
1ª Vara Federal da 7ª Subseção 
Judiciária no Município de 
Coxim/MS. 

Veículo Próprio 
 

02/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

1.5 R$ 1374.74 

10940/201
5 

ROBERTO ANTONIO 
DASSIE DIANA 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

SIGE - Participar, dias 01 e 02/06, 
em Brasília/DF, da VII reunião 
ordinária do SGT. 

Aéreo 
 

01/06/2015 
- 
02/06/2015 
 

1.5 R$ 1374.74 

10941/201
5 

PAULO ANDRETTO TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - O TAE 
Paulo Andretto, foi designado para 
transportar processos na JF. de 
Botucatu no dia 29/05/2015. 

Veículo Oficial 
 

29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10942/201 ROBERTO MORAES TÉCNICO DO MATERIAL/DOCUMENTOS - Veículo Oficial 28/05/2015 1.5 R$ 686.36 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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5 ALBUQUERQUE MPU/APOIO TÉCNICO-

ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

Viagem para entrega da nova 
viatura da PRM Jales. 

 - 
29/05/2015 
 

10952/201
5 

SERGIO COSTA DE 
ANDRADE 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Entrega de notificação em zona 
rural e ofício em mãos, 
(determinado pelo Procurador, 
conforme docs anexos) 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
01/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10953/201
5 

SERGIO COSTA DE 
ANDRADE 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Entrega de notificações a 30 
pessoas físicas com o intuito de 
realização de oitivas, justificando a 
necessidade do envio de 2 técnicos 
de transporte para agilizar a 
execução do serviço. 

Veículo Oficial 
 

03/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10954/201
5 

EDUARDO FRANCO 
SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Conduzir o 
procurador Júlio C. Schwonke para 
exercer substituição na PRM Santa 
Rosa-RS, conforme Portaria PR/RS 
nº 344/15. 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 1156.05 

10956/201
5 

FRANCISCO DAS 
CHAGAS PINHO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 

SERVIDOR - O servidor irá 
conduzir servidores que auxiliarão 
na organização da solenidade de 
inauguração da PRM/Parnaiba. 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

2.5 R$ 1192.36 

10957/201
5 

VERALUCIA 
FERNANDES LIMA 
CARDOSO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

INSTALACAO DE PRM - A 
servidora irá auxiliar na 
organização da inauguração da 
PRM/Parnaiba. 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

2.5 R$ 1192.36 

10958/201
5 

FRANCISVALDO 
PAIVA BARBOSA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - 
Entrega de notificações a 30 
pessoas físicas com o intuito de 
realização de oitivas, justificando a 
necessidade do envio de 2 técnicos 
de transporte para agilizar a 
execução do serviço. 

Veículo Oficial 
 

03/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10959/201
5 

MARCIA DO 
NASCIMENTO MAC 
LINCKS 

CARGO EM COMISSÃO 
 

INSTALACAO DE PRM - A 
servidora irá auxiliar na 
organização da solenidade de 
inauguração da PRM/Parnaiba/PI. 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

2.5 R$ 1474.86 

10962/201
5 

GLADIVAN PEREIRA 
MONTEIRO 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

INSTALACAO DE PRM - O 
servidor irá acompanhar e executar 
serviços complementares 
necessários à solenidade de 
inauguração da PRM/Parnaiba. 

Veículo Próprio 
 

28/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

2.5 R$ 1474.86 

10963/201
5 

ANA FABIOLA DE 
AZEVEDO FERREIRA 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

AUDIENCIA JUDICIAL 
(UNIDADE SATELITE) - 
Participar em audiências na 26ª 
Vara Federal, em Palmares. 

Veículo Oficial 
 

03/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

0.5 R$ 446.14 

10964/201
5 

CESAR AUGUSTO 
MESQUITA QUEIROZ 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/TE
C. DA INF. 
CARGO EM COMISSÃO 
 

INSTALACAO DE PRM - O 
servidor irá acompanhar e executar 
serviços complementares 
necessários à solenidade de 
inauguração da PRM/Parnaiba. 

Veículo Próprio 
 

28/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

2.5 R$ 1474.86 

10966/201
5 

ANTONIO 
CAVALCANTE DE 
OLIVEIRA JUNIOR 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
CARGO EM COMISSÃO 
 

INSTALACAO DE PRM - O 
Procurador irá participar da 
solenidade de inauguração da 
PRM/Parnaíba. 

Veículo Próprio 
 

29/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

1.5 R$ 1411.06 

10970/201
5 

MARCO TULIO 
LUSTOSA CAMINHA 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 

INSTALACAO DE PRM - O 
Procurador irá participar da 

Veículo Próprio 
 

29/05/2015 
- 

1.5 R$ 1411.06 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 solenidade de inauguração da 
PRM/Parnaíba. 

30/05/2015 
 

10972/201
5 

MARCO AURELIO 
ALVES ADAO 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

INSTALACAO DE PRM - O 
Procurador irá participar da 
solenidade de inauguração da 
PRM/Parnaíba. 

Veículo Próprio 
 

29/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

1.5 R$ 1411.06 

10974/201
5 

PAULA MARTINS 
COSTA SCHIRMER 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

AUDIENCIA JUDICIAL 
(UNIDADE SATELITE) - A 
referida viagem tem por objetivo a 
participação em audiências na 
Justiça Federal de Santiago, 
aprazadas para este dia, conforme 
pauta anexa. 
 

Veículo Oficial 
 

03/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

0.5 R$ 446.14 

10975/201
5 

ANDRE MEDEIROS 
DA SILVA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - A referida viagem tem 
por objetivo a condução da 
Procuradora da República Paula 
Martins-Costa Schirmer (SV 
10974/2015) para participação da 
mesma em audiências na Justiça 
Federal no município de Santiago, 
aprazadas para este dia, conforme 
pauta anexa. 
 

Veículo Oficial 
 

03/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10981/201
5 

FERNANDO PEREIRA 
DE AGUIAR 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 
 

MEMBRO - Locomover membro 
para participar de audiências na 26ª 
Vara Federal, em Palmares - PE. 

Veículo Oficial 
 

03/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

10985/201
5 

LUIZ REINALDO 
NUNES CAVASSA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MEMBRO - Transportar a Dra. 
Deborah Duprat (SV 10457/2015) 
no a acampamentos e terras 
indígenas Guarani Kaiowá, no 
Mato Grosso do Sul, do dia 30 de 
maio a 1º de junho de 2015. 
 

Veículo Oficial 
 

30/05/2015 
- 
01/06/2015 
 

2.5 R$ 1228.68 

10986/201
5 

TIAGO GOMES DA 
SILVA MESQUITA DE 
OLIVEIRA 

ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/ENGEN
HARIA AGRONÔMICA 
 

EXTRAJUDICIAL - Vistoriar  
dano ambiental ocorrido no imóvel 
rural denominado “Fazenda São 
Lucas”, localizado no município de 
Abadiânia-GO, objeto do 
Procedimento Administrativo n 
1.18.001.000304/2014-81. Em 
anexo segue despacho do 
procurador solicitante. 
 

Veículo Próprio 
 

01/06/2015 
- 
01/06/2015 
 

0.5 R$ 273.18 

10992/201
5 

ANAMARA OSORIO 
SILVA 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
CARGO EM COMISSÃO 
 

PGR - A procuradora virá a 
Brasília representar o MPF em 
reunião com a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência 
da República, sobre subtração de 
menores, a ocorrer no dia 01 de 
junho próximo. 
 

Aéreo 
 

01/06/2015 
- 
01/06/2015 
 

0.5 R$ 446.14 

10998/201
5 

PAULO DIAS 
GUIMARAES 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

SERVIDOR - Viagem para 
conduzir servidor Kenji Yatabe 
para reunião no interesse do 
procedimento nº 
1.34.001.000750/2015-78. 

Veículo Oficial 
 

29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

11000/201
5 

MANUELA CARTAXO 
PHILOMENO GOMES 

TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 

MANUTENÇÃO/REFORMA DE 
PRM - Necessidade de avaliação 
de adequações que deverão ser 
realizadas no imóvel proposto para 
funcionar como futura sede da 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONFIANÇA 
 

PRM/Itapipoca/CE. 

11009/201
5 

KENJI YATABE TECNICO DO 
MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/AD
MINISTRACAO 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
- Participar de reunião/oitiva, dia 
29/05, na PRM de Araraquara, no 
interesse do procedimento 
disciplinar nº 
1.34.001.000750/2015-78. 

Veículo Oficial 
 

29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

11011/201
5 

RODRIGO LEITE 
PRADO 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

FORÇA TAREFA - Atuar na Força 
Tarefa Zelotes. 

Aéreo 
 

01/06/2015 
- 
03/06/2015 
 

2.5 R$ 2547.35 

11012/201
5 

DJALMA LEANDRO 
JUNIOR 

ANALISTA DO 
MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 
CARGO EM COMISSÃO 
 

MANUTENÇÃO/REFORMA DE 
PRM - O deslocamento se justifica 
para tratar de assuntos relativos à 
locação de imóvel para atender a 
futura sede da PRM no Município 
de Itumbiara. 

Veículo Próprio 
 

28/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

1.5 R$ 855.86 

11015/201
5 

ILTON DA COSTA 
LAGEDO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Translado de 
processos à 25ª Vara da Justiça 
Federal em Goiana-PE. 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
01/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

11016/201
5 

DIEGO LEAL DOTTA TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

MATERIAL/DOCUMENTOS - A 
referida viagem tem por objetivo 
levar o veículo oficial Fluence 
placas OZW 8423 para realizar a 
transferência de documentos, bem 
como efetuar a vistoria do mesmo. 
A viagem será aproveitada também 
para levar alguns bens de 
informática que estão sem uso na 
PRM/Santa Maria. 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
02/06/2015 
 

1.5 R$ 686.36 

11021/201
5 

CLAUDIO BEZERRA 
ANTUNES 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Realizar a 
devolução de inquéritos policiais 
na DPF-DF e  entregar 
procedimentos extrajudiciais na 
PGR. 

Veículo Oficial 
 

28/05/2015 
- 
28/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

11023/201
5 

LIHUDSON FORMIGA 
MARIZ 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Translado de 
processos judiciais às Varas 
Federais de Jaboatão dos 
Guararapes, Cabo de Santo 
Agostinho e Palmares-PE, em 
virtude de rotina estabelecida. 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
01/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

11024/201
5 

CLAUDIO BEZERRA 
ANTUNES 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Realizar a 
carga de autos judiciais na Justiça 
Federal em Formosa. 

Veículo Oficial 
 

29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

11026/201
5 

ALEXANDRE 
MOREIRA TAVARES 
DOS SANTOS 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
CARGO EM COMISSÃO 
 

AUDIENCIA JUDICIAL 
(UNIDADE SATELITE) - 
Comparecer às audiências, na Vara 
Única de Itumbiara, marcadas para 
o dia 28/05/2015, bem como 
realizar a carga de processos 
semanais naquela Vara. 

Veículo Oficial 
Veículo Próprio 
 

27/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

2.5 R$ 2303.35 

11027/201
5 

MIRIAN DO ROZARIO 
MOREIRA LIMA 

PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
PROCURADOR DA 
REPUBLICA 
 

AUXILIO EXTRAORDINARIO - 
Realizar itinerância na PRMT. 

Aéreo 
 

08/06/2015 
- 
12/06/2015 
 

4.5 R$ 4404.55 

11030/201 MARIO AUGUSTO TÉCNICO DO MEMBRO - Levar membro para Veículo Oficial 27/05/2015 1.5 R$ 686.36 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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5 SAVA JORGE NUNES MPU/APOIO TÉCNICO-

ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

audiências em Itumbiara/Go  - 
28/05/2015 
 

11033/201
5 

ELISSON GOMES 
DAMASCENO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS - Levar 
petição Nº 04/2015 referente ao 
Processo 5167-
22.2013.8.06.0156/0 - Ação Civil 
de Improbidade Administrativa. 
 

Veículo Oficial 
 

29/05/2015 
- 
29/05/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

11039/201
5 

FRANCISCO 
IVANISIO BEZERRA 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. 
E TRANSP. 
 

CONCURSO DE PROCURADOR 
- Conduzir Dr. Rômulo para 
reunião na DPRF em Canindé 

Veículo Oficial 
 

01/06/2015 
- 
01/06/2015 
 

0.5 R$ 216.68 

11041/201
5 

HINDEMBURGO 
CHATEAUBRIAND 
PEREIRA DINIZ 
FILHO 

SUBPROCURADOR-
GERAL DA 
REPUBLICA 
CODIGO PARA 
FUNCAO SEM 
RETRIBUICAO 
FINANCEIRA 
 

REUNIAO CORREGEDORIA - 
PARTICIPAR REUNIÃO NA 
PRR2ª REGIÃO -  
INTERRUPÇÃO DE REMESSA 
DAS EXECUÇÕES FISCAIS 
PELO TRF2 À PRR2, A 
CONVITE DO PROCURADOR-
CHEFE DA PRR2ª REGIÃO. 
 

Aéreo 
 

08/06/2015 
- 
09/06/2015 
 

1.5 R$ 1531.1 

11044/201
5 

JOSE ELAERES 
MARQUES TEIXEIRA 

SUBPROCURADOR-
GERAL DA 
REPUBLICA 
 

GRUPO DE TRABALHO - 
Participar da reunião com a 
Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP). 

Aéreo 
 

01/06/2015 
- 
01/06/2015 
 

0.5 R$ 742.26 

11052/201
5 

ROBERTO LUIZ 
SOARES DI SANTO 

TÉCNICO DO 
MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/TE
C. DA INF. 
FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA 
 

SERVICOS DE TI - Viagem a 
Caçador/SC. Motivo: um HD do 
servidor de dados da PRM/Caçador 
queimou, precisa ser reparado 
urgentemente, está sem backup, e 
com risco de que toda a rede de 
dados da PRM fique fora. Tarefa 
agendada em conjunto com o setor 
de TI da PRSC. 

Veículo Próprio 
 

28/05/2015 
- 
30/05/2015 
 

2.5 R$ 1192.36 

 
RENATO CADER DA SILVA 

Secretário de Administração do MPF 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
GABINETE DA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS ADJUNTA 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127337| 
DESPACHO Nº 1.331, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.006416/2015-71. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

PEDRO ANTONIO RIBEIRO FILHO, matrícula nº 23607-1. DECISÃO: Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria SG/MPF 
nº 688, de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço prestado à Atividade Privada, nos períodos de 01/12/1999 a 04/05/2001, com 521 dias; 
de 01/08/2005 a 31/12/2005, com 153 dias; de 06/12/2010 a 12/07/2012, com 585 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, 
com fundamento no artigo 103, inciso V, da Lei nº 8.112/90. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127349| 
DESPACHO Nº 1.332, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.005691/2015-77. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

SERGIO VIEIRA FERNANDES, matrícula nº 24085-1. DECISÃO:  Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria SG/MPF nº 
688, de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço público estadual prestado à Secretaria de Estado de Saúde/RO, no período de 20/11/2003 
a 31/03/2008, com 1592 dias e ao Tribunal de Contas/RO, no período de 01/04/2008 a 20/10/2011, com 1297 dias, com validade para os efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade, com fundamento no artigo 103, inciso I, da Lei nº 8.112/90. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127355| 
DESPACHO Nº 1.333, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.001032/2015-61. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

WALMIR COELHO DA COSTA SANTOS, matrícula nº 26427-0. DECISÃO: Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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SG/MPF nº 688, de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço público federal prestado ao Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, no período de 27/01/2010 a 02/12/2012, com 1041 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria, disponibilidade e licença para capacitação, 
com fundamento nos artigos 100 e 87 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE 
CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127369| 
DESPACHO Nº 1.334, DE  28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo PGR/MPF n.º 1.00.000.007053/2015-91. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADA: 

ERICA GARCIA PEREIRA ARROCHELA LOBO, matrícula nº 16.353-8. DECISÃO: Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela 
Portaria SG/MPF nº 688, de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE os tempos de serviço prestados à Atividade Privada, nos períodos de 1º/5/2000 a 
30/11/2001, com 579 dias, de 1º/1/2002 a 31/3/2002, com 90 dias, de 1º/5/2002 a 31/7/2002, com 92 dias e de 5/8/2002/ a 9/7/2007, com 1.800 dias com 
validade para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, com fundamento no artigo 103, inciso V, da Lei nº 8.112/90. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-
SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127386| 
DESPACHO Nº 1.335, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.006693/2015-83. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

RAFAELA DE ALMEIDA MENEZES, matrícula nº 25492-4. DECISÃO:  Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria SG/MPF 
nº 688, de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço público estadual prestado ao Tribunal de Justiça/MG, no período de 07/11/2012 a 
03/12/2013, com 392 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, com fundamento no artigo 103, inciso I, da Lei nº 8.112/90. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127405| 
DESPACHO Nº 1.336, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.006705/2015-70. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

IVAN LEANDRO FRAGA DA SILVA MACHADO, matrícula nº 26988-3. DECISÃO: Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela 
Portaria SG/MPF nº 688, de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço público federal prestado ao Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, no período de 4/7/2011a 2/3/2015, com 1.338 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria, disponibilidade e licença para capacitação, 
com fundamento nos artigos 100 e 87 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE 
CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127428| 
DESPACHO Nº 1.337, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.006645/2015-95. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, matrícula nº 2535-6. DECISÃO:  Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria 
SG/MPF nº 688, de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço público estadual prestado à Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, 
no período de 1º/8/1985 a 28/2/1994, com 3.111 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, com fundamento no artigo 103, 
inciso I, da Lei nº 8.112/90. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127449| 
DESPACHO Nº 1.338, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.007035/2015-17. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

EDUARDO SILVEIRA SILVA, matrícula nº 24694-8. DECISÃO: Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria SG/MPF nº 688, 
de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço prestado à Atividade Privada, nos períodos de 01/03/2006 a 28/02/2007, com 365 dias; de 
01/03/2010 a 31/01/2011, com 337 dias; de 07/02/2011 a 01/11/2011, com 268 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, 
com fundamento no artigo 103, inciso V, da Lei nº 8.112/90. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127467| 
DESPACHO Nº 1.339, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.004979/2015-24. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

MÁRCIO DOS REIS UNO, matrícula nº 24947-5. DECISÃO:  Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria SG/MPF nº 688, de 
23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço público estadual prestado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, no período de 06/06/2012 
a 08/09/2013, com 460 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, com fundamento no artigo 103, inciso I, da Lei nº 
8.112/90.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127484| 
DESPACHO Nº 1.340, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.007426/2012-81. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

SIDNEI DA CRUZ BONFIM, matrícula nº 10015-3. DECISÃO:  Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria SG/MPF nº 688, 
de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço público municipal prestado à Prefeitura do município de Mundo Novo-MS, no período de 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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1º/2/1990 a 30/11/1992, com 1.032 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, com fundamento no artigo 103, inciso I, da Lei 
nº 8.112/90. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127503| 
DESPACHO Nº 1.341, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.005647/2015-67. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

MARIANA DE MORAES MODOTTI, matrícula nº 26300-1. DECISÃO:  Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria SG/MPF 
nº 688, de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço público estadual prestado ao Tribunal de Justiça/PR, no período de 06/01/2011 a 
04/08/2014, com 1299 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, com fundamento no artigo 103, inciso I, da Lei nº 
8.112/90.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127535| 
DESPACHO Nº 1.342, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo MPF/PGR n.º 1.00.000.006403/2015-00. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

THIAGO HENRIQUE FERNANDES, matrícula nº 27.030-0. DECISÃO: Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria SG/MPF 
nº 688, de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço público federal prestado ao Tribunal Superior Eleitoral, no período de 2/12/2013 a 
1º/7/2014, com 212 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria, disponibilidade e licença para capacitação, com fundamento nos artigos 100 e 
87 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE CIÊNCIA. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SGP - 127555| 
DESPACHO Nº 1.343, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Processo Administrativo PGR/MPF n.º 1.00.000.006957/2015-07. ASSUNTO: Averbação de Tempo de Serviço. INTERESSADO: 

REGI LISANDRO ALVES COSTA, matrícula nº 25.361-8. DECISÃO: Tendo em vista a delegação de competência atribuída pela Portaria SG/MPF nº 
688, de 23 de maio de 2014, AVERBE-SE o tempo de serviço público federal prestado ao Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 
Gerais, no período de 2/9/2010 a 18/11/2013, com 1.169 dias, com validade para os efeitos de aposentadoria, disponibilidade e licença para capacitação, 
com fundamento nos artigos 100 e 87 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. DÊ-SE 
CIÊNCIA. 

 
VALDELUCE DA COSTA AMARAL 

Secretária de Gestão de Pessoas Adjunta 
 

SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE  
JUNTA MÉDICA OFICIAL 

##ÚNICO: | ADMIN-SSIS - 127076| 
RETIFICAÇÃO Nº 68, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
 Retificar licença médica de LIDIA CEJANNA RIBEIRO DE AVILA, matrícula nº 24061, referente ao período de 23/02/2015 a 

25/02/2015 publicada no DMPF-e nº 48, de 12/03/2015. 
Onde se lê Artigo 202/203, leia-se 83. 
Retificar licença médica de MONICA MARIA PINTO DE SOUSA, matrícula nº 22933, publicada no DMPF-e nº 43, de 05/03/2015. 
Onde se lê 12/02/2015 a 12/02/2015, leia-se 13/02/2015 a 13/02/2015. 

 
 

 
ATESTADO MÉDICO 
 
Seq. Mat. Nome Lotação Cargo / Função Artigo Dias Período 
1 20484 ALESSANDRA TIEMI 

NISHI FERREIRA 
GABPRR21-
ZLP 

TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 21/05/2015-
21/05/2015 

2 16865 ALINE LOPES 
MOREIRA 

SEPLAN/PRTO TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 24/04/2015-
24/04/2015 

3 21477 ANA PAULA 
HARTMANN DE 
JESUS 

GABPRM1-
ALCO 

TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 11/05/2015-
11/05/2015 

4 20301 ANDREA IGREJA GABPRM3-
JJAJ 

ANALISTA DO MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 

202/203 30 21/05/2015-
19/06/2015 

5 21052 ANDREA MELLO DA 
SILVA 

DICIV/PRSC TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 28/04/2015-
28/04/2015 

6 8870 ANDREAS WETZEL STP/PRR2ª TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 26/05/2015-
26/05/2015 

7 7431 ANGELA CRISTINA 
PEREIRA DOS 
SANTOS 

DIPLAN/PRR2ª  202/203 3 26/05/2015-
28/05/2015 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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8 8960 ANGLENDA 

RODRIGUES 
DIOGENES 

CG TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 10/04/2015-
10/04/2015 

9 24024 ANNA ROSA ATAIDE 
ANDRADE 

GABPRM2-
FAP 

TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 25/05/2015-
25/05/2015 

10 3914 ANTONIO GIL 
CANDIDO ROLIM 

NUCRIM/PRCE TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 26/05/2015-
26/05/2015 

11 25215 CAMILA DE PAULA 
DORNELAS 

GABPRM1-
AFAF 

ANALISTA DO MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 

202/203 3 14/05/2015-
16/05/2015 

12 2730 CATARINA 
MAGALHAES PORTO 

CA/PRPE ANALISTA DO 
MPU/MEDICINA/CLÍNICA MÉDICA 

202/203 1 18/03/2015-
18/03/2015 

13 2730 CATARINA 
MAGALHAES PORTO 

CA/PRPE ANALISTA DO 
MPU/MEDICINA/CLÍNICA MÉDICA 

202/203 1 15/04/2015-
15/04/2015 

14 2730 CATARINA 
MAGALHAES PORTO 

CA/PRPE ANALISTA DO 
MPU/MEDICINA/CLÍNICA MÉDICA 

202/203 1 30/04/2015-
30/04/2015 

15 2730 CATARINA 
MAGALHAES PORTO 

CA/PRPE ANALISTA DO 
MPU/MEDICINA/CLÍNICA MÉDICA 

202/203 1 06/05/2015-
06/05/2015 

16 12512 CATHARINA 
GONCALVES DOS 
SANTOS PINHEIRO 

COORJU/PRR5ª ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/CONTABILIDADE 

202/203 3 20/05/2015-
22/05/2015 

17 3725 CRISTIANA 
LAUANDE TEIXEIRA 
DE SOUZA 

DILM/PRRJ TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 6 27/05/2015-
01/06/2015 

18 7385 DEBORA MARINHO 
DA SILVA 

SECREG/PRR5ª  202/203 20 20/05/2015-
08/06/2015 

19 26293 DEYSIANNE DE 
SOUZA LEITE MELO 
MOURA 

GABPRM1-
MBRG 

 202/203 2 19/05/2015-
20/05/2015 

20 22396 DIOGO BARRA 
AZEREDO DA SILVA 

COOR/PRM-RJ TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 2 21/05/2015-
22/05/2015 

21 596 DUCIRAN VAN 
MARSEN FARENA 

PRR5ª REGIÃO PROCURADOR REGIONAL DA 
REPUBLICA 

223/I 2 13/05/2015-
14/05/2015 

22 19746 DULCINE LETICIA 
HEISLER 

GABPRM1-
CTA 

ANALISTA DO MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 

202/203 1 19/05/2015-
19/05/2015 

23 959 EDSON VIRGINIO 
CAVALCANTE 
JUNIOR 

PR-PE PROCURADOR DA REPUBLICA 223/I 7 24/05/2015-
30/05/2015 

24 8749 ELCIMEIRE VALES 
ARAUJO COSTA 

CPL/PRAP TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 20/05/2015-
20/05/2015 

25 22082 EURICO WANDERSON 
COELHO DA SILVA 

SESOT/PRRR TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. E TRANSP. 

202/203 1 21/05/2015-
21/05/2015 

26 24729 FABIO ROBERTO DE 
SOUZA FREIRE 

SADM/PRM-
RN 

TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 10/04/2015-
10/04/2015 

27 16873 FERNANDA 
GRASSELLI RAMPON 

GABPR13-
JAPN 

TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 2 21/05/2015-
22/05/2015 

28 26931 FERNANDO ROSSATO 
DE ALMEIDA SANTOS 

CPL/PRR3ª ANALISTA DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ESPECIALIZADO/GESTÃO PÚBLICA 

202/203 1 21/05/2015-
21/05/2015 

29 3539 GRACILENE 
CARNEIRO DA 
CUNHA 

SEBPD/PRPE ANALISTA DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/BIBLIOTECONOMIA 

202/203 1 26/05/2015-
26/05/2015 

30 25169 GRAZIELLE 
FRUTUOSO VILELA 

SPSA/PRPE TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 4 12/05/2015-
15/05/2015 

31 2665 GUARACIABA 
EUGENIA SILVA 
RODRIGUES 

GABPRR2-ATB TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 22/05/2015-
22/05/2015 

32 15479 ISABELLY MOTA DE 
MORAES 

GABPR14-
CHCMD 

ANALISTA DO MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 

202/203 3 26/05/2015-
28/05/2015 

33 7023 JEFFERSON MELLO 
DE CASTRO 

COOR/PRM-RJ TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 20/05/2015-
20/05/2015 

34 4008 JOSE LINO SILVA DE 
SOUZA 

SESOT/PRAC TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. E TRANSP. 

202/203 1 28/04/2015-
28/04/2015 

35 7739 JOSE NAIRO DE 
ALMEIDA PRADO 

GABPRM1-
CAPC 

TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 3 04/05/2015-
06/05/2015 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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36 17408 JOSE ROBERTO 

LOPES DE AMORIM 
COOR/PRM-PE TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-

ADMINIST./SEG. INST. E TRANSP. 
202/203 1 18/05/2015-

18/05/2015 
37 14717 JULIANA SOUZA 

ROCHA 
GABPRR19-
ACVCBC 

ANALISTA DO MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 

202/203 3 18/05/2015-
20/05/2015 

38 18852 JULLES RAMON 
MOURA TAVARES 

SEST/PRR5ª TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 2 18/05/2015-
19/05/2015 

39 19527 KATIA CILENE DO 
NASCIMENTO 
SIQUEIRA 

SEOF/PRPB TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 08/05/2015-
08/05/2015 

40 16513 LEANDRO DE SOUSA 
PRELL 

DEOF/PRR2ª TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 18/05/2015-
18/05/2015 

41 19929 LELIA REGINA 
ROLIM CARDOZO DE 
MELLO TUCUNDUVA 

SEST/PRR3ª TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 2 21/05/2015-
22/05/2015 

42 20196 LICIA MAGNA 
BARBOSA DE 
ARAUJO 

ASCOM ANALISTA DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO/COMUNIC. SOCIAL 

202/203 1 25/05/2015-
25/05/2015 

43 16021 LUIS SANDOVAL 
PINHEIRO DA SILVA 

SESOT/PRCE TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. E TRANSP. 

202/203 7 06/03/2015-
12/03/2015 

44 16021 LUIS SANDOVAL 
PINHEIRO DA SILVA 

SESOT/PRCE TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. E TRANSP. 

202/203 29 13/03/2015-
10/04/2015 

45 16021 LUIS SANDOVAL 
PINHEIRO DA SILVA 

SESOT/PRCE TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. E TRANSP. 

202/203 30 13/04/2015-
12/05/2015 

46 7470 LUIZ GOMES DA 
SILVA 

SETRAN/PRPE  202/203 3 20/05/2015-
22/05/2015 

47 21515 MANUELA 
FRANCALACCI 
NEDEFF 

SUBJUR/PRM-
RS 

ANALISTA DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ESPECIALIZADO/GESTÃO PÚBLICA 

202/203 5 20/04/2015-
24/04/2015 

48 3815 MARCO AURELIO 
AFFONSO DA SILVA 

ASSPA/PRR5ª ANALISTA DO 
MPU/PERÍCIA/CONTABILIDADE 

202/203 1 22/05/2015-
22/05/2015 

49 3550 MARIA AURICELIA 
GONCALVES DE 
ALENCAR 

DIAAS/PRR5ª ANALISTA DO MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 

202/203 1 14/05/2015-
14/05/2015 

50 8263 MARIA EMILIA 
BROCKER ROSSA 

GABPRR28-
MSTP 

 202/203 15 17/03/2015-
31/03/2015 

51 26900 MARIA GABRIELA 
MOURA DE AGUIAR 

SJUR/PRM-PB TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 25/05/2015-
25/05/2015 

52 14798 MARIA SELMA DE 
OLIVEIRA SOUZA 

COOR/PRM-PE TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 20/05/2015-
20/05/2015 

53 11350 MOISARLEY SANTOS 
DE AZEVEDO 

COOR/PRM-PE TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. E TRANSP. 

202/203 2 13/05/2015-
14/05/2015 

54 11350 MOISARLEY SANTOS 
DE AZEVEDO 

COOR/PRM-PE TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ADMINIST./SEG. INST. E TRANSP. 

202/203 1 07/05/2015-
07/05/2015 

55 23457 NATHALIA COIMBRA 
DE VASCONCELOS 

GABPR17-
SRPLS 

TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 27/05/2015-
27/05/2015 

56 22796 POLIANA BACCHETTI 
CEZAR 

ASSJUR/PRES TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 1 27/04/2015-
27/04/2015 

57 15824 RICARDO MENDES 
MATTOS 

COOR/PRM-RJ TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 2 21/05/2015-
22/05/2015 

58 2725 ROBERTO CLAUDIO 
DE CARVALHO 
CALIXTO 

DIPLAN/PRPE TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 3 25/05/2015-
27/05/2015 

59 2725 ROBERTO CLAUDIO 
DE CARVALHO 
CALIXTO 

DIPLAN/PRPE TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 

202/203 2 28/05/2015-
29/05/2015 

60 8432 ROSELY HERNANDES 
VIEIRA 

CG  202/203 1 27/05/2015-
27/05/2015 

61 11099 RUY PEREIRA DE 
BURGOS PONCE DE 
LEON JUNIOR 

NUDMS/PRR5ª ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E 
COMUNIC./DESENV. DE SIST. 

202/203 2 21/05/2015-
22/05/2015 

62 2748 SANDRA MARTINS 
DOS SANTOS ARAUJO 

DIPLAN/PRR2ª ANALISTA DO MPU/APOIO TÉCNICO-
ESPECIALIZADO/GESTÃO PÚBLICA 

202/203 1 26/05/2015-
26/05/2015 

63 17828 SCHEILA BURGER 
SCHONARDIE 

GABPRM1-
RMRR 

ANALISTA DO MPU/APOIO 
JURIDICO/DIREITO 

202/203 1 28/04/2015-
28/04/2015 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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64 26799 VANESSA FERREIRA 

ALVES 
SADM/PRM-PE TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-

ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 
202/203 2 14/05/2015-

15/05/2015 
65 16813 WAGNER FERREIRA 

VALLES 
SPSA/PRRS TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-

ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 
202/203 1 07/05/2015-

07/05/2015 
66 16813 WAGNER FERREIRA 

VALLES 
SPSA/PRRS TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-

ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO 
202/203 1 21/05/2015-

21/05/2015 
 
 

 
ATA MÉDICA 
 

Em 3 maio 2015 
 

Ata Médica nº 282 LEANDRO SIQUEIRA ALBANO, matrícula nº 23793, Servidor lotado na PROCURADORIA GERAL DA 
REPUBLICA. A Junta Médica Oficial, após avaliação presencial, mantém a decisão da Ata Médica nº 247 de 06/05/2015.. 

 
 

 
Em 4 maio 2015 

 
Ata Médica nº 285 JULIANE CRISTINA COLLA BOGDANOVICZ, matrícula nº 22306, Servidor lotado na PROCURADORIA 

DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CACERES-MT. A Junta Médica Oficial, após avaliação presencial e documental, é favorável à manutenção da 
lotação provisória da servidora até janeiro/2016. Após este período, recomenda-se que a mesma retorne à sua lotação original.  

 
 

 
Em 5 maio 2015 

 
Ata Médica nº 286 RHEMZO CARLOS PEIXOTO KROEFF, matrícula nº 4784, Servidor lotado na PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - ESPIRITO SANTO/SERRA. A Junta Médica oficial MPF/RJ, após avaliação presencial e documental, recomenda prorrogação da 
redução de carga horária para 5 horas diárias até 24/09/2015. Recomendamos ainda que não carregue peso superior a 3 quilos. Reavaliação marcada para 
24/09/2015. 

 
 

 
Em 5 maio 2015 

 
Ata Médica nº 287 ROSELY COSTA VIEIRA, matrícula nº 6154, Servidor lotado na PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO 

DE JANEIRO. A Junta Médica Oficial MPF/RJ, após avaliação presencial e documental, considera a servidora apta para manter o horário normal de 
trabalho, mantendo a recomendação para restrição à atividade de digitação ou uso do "mouse". Reavaliação agendada para 03/09/2015. 

 
 

 
Em 5 maio 2015 

 
Ata Médica nº 288 MARIA ADELICE SILVA DOS SANTOS, matrícula nº 3369, Servidor lotado na PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - CEARA. A Junta Médica Oficial, após avaliação presencial e documental, considera a servidora apta ao trabalho, devendo retornar às 
suas atividades em 01/06/2015, com jornada de trabalho integral.  

 
 

 
Em 5 maio 2015 

 
Ata Médica nº 289 LUIS SANDOVAL PINHEIRO DA SILVA, matrícula nº 16021, Servidor lotado na PROCURADORIA DA 

REPUBLICA - CEARA. A Junta Médica Oficial, após avaliação presencial (e por videoconferência) e documental, conclui que o servidor está apto a 
retornar ao trabalho em 01/06/2015, com restrição de direção de veículos oficiais pelo período de 30 (trinta) dias.  
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR1 - 7338| 
PORTARIA Nº 86, DE 11 DE MAIO DE 2015 

 
Designa Procuradores Regionais da República para exercerem as funções de 
Coordenador e Coordenador Substituto do NAO/PRR – 1ª Região. 
 

A PROCURADORA-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso das 
atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 291, de 24 de abril de 2014, e pelo art. 106, inciso XX, do Regimento Interno do Ministério Público 
Federal, aprovado pela Portaria PGR n° 591, de 20 de novembro de 2008, 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PRR1 nº 74, de 05 de maio de 2015, que instituiu o Núcleo de Ações Originárias (NAO) 
da Procuradoria Regional da República da 1ª Região. 

CONSIDERANDO a deliberação do colegiado de membros do Núcleo de Ações Originárias da PRR1 do dia 11/05/2015, que elegeu 
o Coordenador e Coordenador substituto do NAO, 

RESOLVE: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Art. 1º. Designar os Procuradores Regionais da República RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO e ALEXANDRE 
ESPINOSA BRAVO BARBOSA para exercerem, respectivamente, as funções Coordenador e Coordenador Substituto do Núcleo de Ações Originárias 
(NAO), no âmbito da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, pelo período de 1 (um) ano, a contar de 11 de maio de 2015. 

Art. 2º. Esta portaria produz efeitos a partir da presente data. 
 

 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR1 - 7340| 
PORTARIA Nº 88, DE 25 DE MAIO DE 2015 

 

Designa Procuradores Regionais da República para exercerem as funções de 
Coordenador e Coordenador Substituto do NUCRIM/PRR – 1ª Região. 
 

A PROCURADORA-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso das 
atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 291, de 24 de abril de 2014, e pelo art. 106, inciso XX, do Regimento Interno do Ministério Público 
Federal, aprovado pela Portaria PGR n° 591, de 20 de novembro de 2008, 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria PRR1 nº 23, de 09 de março de 2004, que instituiu o Núcleo Criminal – NUCRIM, no 
âmbito da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, 

CONSIDERANDO a deliberação do colegiado de membros do Núcleo Criminal da PRR1, constante da Ata nº 
002/2015/NUCRIM/PRR1, do dia 15/05/2015, que elegeu o Coordenador do NUCRIM e respectivo substituto, para o exercício de mandato de 1 (um) 
ano, 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar os Procuradores Regionais da República PAULO VASCONCELOS JACOBINA e JOSÉ ALFREDO DE PAULA 

SILVA para exercerem, respectivamente, as funções Coordenador e Coordenador Substituto do Núcleo Criminal no âmbito da Procuradoria Regional da 
República da 1ª Região, pelo período de 1 (um) ano, a contar de 25 de maio de 2015. 

Art. 2º. Esta portaria produz efeitos a contar da presente data. 
 

RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE NASCIMENTO 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR1 - 7328| 
RETIFICAÇÃO Nº 2, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Na Portaria da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, publicada no Diário Eletrônico do MPF nº 97/2015 – Administrativo, 

de 28/05/2015, página nº 20, na identificação do documento, onde se lê: “PORTARIA/PRR1 Nº 92, DE 26 DE MAIO DE 2015”, leia-se 
“PORTARIA/PRR1 Nº 93, DE 27 DE MAIO DE 2015”. 

 
RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE NASCIMENTO 

Procuradora-Chefe Regional 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE  

##ÚNICO: | ADMIN-PRR3 - 10942| 
PORTARIA Nº 159, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas pela Portaria PGR n.º 421, de 24 de agosto de 1992, e pelo Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria PGR n.º 591, de 
20 de novembro de 2008, e considerando: a) o disposto na Lei n.º 13.024/2014; b) a regulamentação contida no Ato Conjunto PGR/CASMPU n.º 01/2014; 
c) os procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa SG/MPU n.º 1/2014; d) a Portaria PRR/3ª Região n.º 175/2014 e; e) a delegação contida na 
Portaria PGR/MPF n.º 740/2014, RESOLVE: 

Art. 1º Designar os Procuradores Regionais da República para atuar em substituição com cumulação de ofícios na PRR/3ª Região nos 
períodos abaixo indicados: 

 

Ofício 
substituído 

Membro substituído Período Motivo do 
afastamento 

Membro designado para substituição Ofício do 
substituto 

26º 
(desoneração de 

80%) 

Luiz Carlos dos Santos 
Gonçalves 29/05 a 07/06 Portaria PGR n.º 

946/2013 Osvaldo Capelari Junior 21º 

07º Janice Agostinho Barreto 
Ascari 30/05 a 06/06 Férias Uendel Domingues Ugatti 11º 

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
Dê-se ciência aos Exmos. Procuradores Regionais da República da 3ª Região e às Coordenadorias Jurídica e de Gestão de Pessoas. 

Publique-se. 
 

PEDRO BARBOSA PEREIRA NETO 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR3 - 10952| 
LICENÇA-PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO 

 
Em 27 de maio de 2015 

 

O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL, no uso de sua competência legal, e tendo em vista as disposições da Portaria PGR/MPU 
nº 705/2012, em face do pedido de Licença-Prêmio por Tempo de Serviço do Membro do Ministério Público Federal, a seguir relacionado, RESOLVE: 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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DECISÃO MEMBRO MATRICULA LOTAÇÃO QUINQUÊNIO PERÍODO 
INICIAL 

PERÍODO 
SUSPENSO / 

INTERROMPIDO 

Interromper Doutor(a) Lilian Guilhon Dore 658 PRR3ª REGIÃO 
- PRR/3ª 
REGIÃO - SÃO 
PAULO 

13/11/2007 a 
10/11/2012 

25/05/2015 a 
03/06/2015 

30/05/2015 a 
03/06/2015 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR3 - 10953| 
Em 27 de maio de 2015 

 

O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL, no uso de sua competência legal, e tendo em vista as disposições da Portaria PGR/MPU 
nº 705/2012, em face do pedido de Licença-Prêmio por Tempo de Serviço do Membro do Ministério Público Federal, a seguir relacionado, RESOLVE: 

 

DECISÃO MEMBRO MATRICULA LOTAÇÃO QUINQUÊNIO PERÍODO 
INICIAL 

PERÍODO 
SUSPENSO / 

INTERROMPIDO 

Interromper Doutor(a) Maria Emilia Moraes De Araujo 488 PRR3ª REGIÃO 
- PRR/3ª 
REGIÃO - SÃO 
PAULO 

30/06/2005 a 
28/06/2010 

25/05/2015 a 
03/06/2015 

30/05/2015 a 
03/06/2015 

 

PEDRO BARBOSA PEREIRA NETO 
 

  

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR5 - 6498| 
PORTARIA Nº 44, DE 25 DE MAIO DE 2015 

 

Designa Procuradores Regionais da República para atuarem em substituição em 
ofícios da PRR-5ª Região. 
 

O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO, considerando o 
disposto na Lei 13.024/2014, no Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, na Resolução n.º 1/2014 e na Portaria PRR5 Nº 73/2014 e a delegação de 
competência conferida pela Portaria PGR nº 740/2014, RESOLVE: 

Art. 1º. Designar os Procuradores Regionais da República para atuar em substituição de ofícios na PRR-5ª Região nos períodos abaixo 
indicados: 

 

Ofício substituído Membro substituído Motivo Membro designado para 
substituição 

Período 

 
20º 
 

 
Marcos Antônio da Silva 
Costa 

 
Licença-prêmio 

 
Sônia Maria de Assunção 
Macieira 
(lista complementar) 

 
1º a 05/06 

 
15º 

 
Wellington Cabral Saraiva 

Coordenador da Assessoria Jurídica 
Constitucional da Secretaria de Apoio Jurídico 
do gabinete do PGR. Portaria PGR n.º 767, de 
08/10/2014. 

 
Uairandyr Tenório de 
Oliveira 

 
29/05 a 07/06 

 
18º 

 
Fábio George Cruz da 
Nóbrega 

Representante do MPF junto ao CNMP com 
atuação exclusiva. Portaria PGR nº 55, de 
30/01/2014. 

Fernando José Araújo 
Ferreira  
(lista complementar) 

 
29/05 a 07/06 

 

Art. 2º. Nos termos do art. 22, § 1º, da Portaria PRR5 Nº 73/2014, será responsabilidade do gabinete do Procurador Regional da 
República designado para substituição encaminhar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PRR-5ª Região o formulário constante do Anexo I da 
Instrução Normativa SG/MPU Nº 01/2014 devidamente preenchido e assinado. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º. Dê-se ciência aos membros indicados, às Coordenadorias Jurídica e de Gestão de Pessoas. 
Publique-se. 
 

FRANCISCO CHAVES DOS ANJOS NETO 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR5 - 6484| 
LICENÇA-PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO 
 

Em 27 de maio de 2015 
 

O CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO, no uso de sua competência legal, e tendo em vista 
as disposições da Portaria PGR/MPU nº 769/2012, em face do pedido de Licença-Prêmio por Tempo de Serviço do Membro do Ministério Público 
Federal, a seguir relacionado, RESOLVE: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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DECISÃO MEMBRO MATRICULA LOTAÇÃO QUINQUÊNIO PERÍODO 
INICIAL 

PERÍODO 
SUSPENSO / 

INTERROMPIDO 
Conceder Doutor(a) Isabel Guimaraes Da 

Camara Lima 
343 PRR/5ª REGIÃO - 

RECIFE 
08/07/1995 a 
05/07/2000 

09/06/2015 a 
26/06/2015 

 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR5 - 6486| 
Em 27 de maio de 2015 

 
O CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO, no uso de sua competência legal, e tendo em vista 

as disposições da Portaria PGR/MPU nº 769/2012, em face do pedido de Licença-Prêmio por Tempo de Serviço do Membro do Ministério Público 
Federal, a seguir relacionado, RESOLVE: 

 

DECISÃO MEMBRO MATRICULA LOTAÇÃO QUINQUÊNIO PERÍODO 
INICIAL 

PERÍODO 
SUSPENSO / 

INTERROMPIDO 

Conceder Doutor(a) Marcelo Alves Dias 
De Souza 

678 PRR/5ª REGIÃO 
- RECIFE 

13/04/1998 a 
11/04/2003 

12/08/2015 a 
21/08/2015 

 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PRR5 - 6488| 
Em 27 de maio de 2015 

 
O CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 5ª REGIÃO, no uso de sua competência legal, e tendo em vista 

as disposições da Portaria PGR/MPU nº 769/2012, em face do pedido de Licença-Prêmio por Tempo de Serviço do Membro do Ministério Público 
Federal, a seguir relacionado, RESOLVE: 

 

DECISÃO MEMBRO MATRICULA LOTAÇÃO QUINQUÊNIO PERÍODO 
INICIAL 

PERÍODO 
SUSPENSO / 

INTERROMPIDO 

Conceder Doutor(a) Marcos Antonio 
Da Silva Costa 

630 PRR/5ª REGIÃO - RECIFE 10/01/2010 a 
08/01/2015 

15/06/2015 a 
26/06/2015 

 

 
FRANCISCO CHAVES DOS ANJOS NETO 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-AC - 4585| 
PORTARIA Nº 41, DE 26 DE MAIO DE 2015 

 
Designa pregoeiros e equipe de apoio no âmbito do Ministério Público Federal no 
Acre 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
Portaria PGR nº 496, de 20 de junho de 2014, e das atribuições conferidas pelo art. 106, inciso XX, do Regimento Interno do Ministério Público Federal, 
aprovado pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008, RESOLVE: 

Art. 1º Designar os servidores DIMITRI DUARTE PEDROSA, Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Administração; 
CRISTOFE OLIVEIRA A CRUZ, Analista do MPU/Apoio Técnico-Especializado/Gestão Pública; e HAISSA FIALHO LIMA DOS SANTOS, Analista 
do MPU/Apoio Jurídico/Direito, como PREGOEIROS da Procuradoria da República no Acre, para exercer, inclusive como membros de equipe de apoio, 
as seguintes atribuições na modalidade de licitação denominada PREGÃO: a) elaborar edital de licitação e extrato para publicação; b) conduzir a sessão 
pública; c) receber propostas e lances; d) proceder à análise das credenciais dos representantes dos licitantes, bem como da aceitabilidade e classificação 
das propostas e lances; e) receber e analisar documentos de habilitação; f) processar e instruir os recursos interpostos; g) promover ato de adjudicação do 
objeto ao vencedor; e h) praticar todos os demais atos pertinentes ao procedimento. 

Art. 2º Designar os servidores JONAS PINHEIRO DE SOUZA, Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Seg. Inst. e 
Transporte; EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA, UDISON COELHO LIMA, e FERNANDA LIMA DE SOUSA MOURA, Técnicos do MPU/Apoio 
Técnico-Administrativo/Administração, como substitutos eventuais da Equipe de Apoio de Pregão. 

Art. 3º Revogam-se a Portaria PRAC n.º 107 de 21 de novembro de 2014 e as disposições em contrário. 
Art. 4º Esta Portaria vigorará pelo período de 1 (um) ano, a contar da data de sua publicação. 
 

VITOR HUGO CALDEIRA TEODORO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
 GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE  
##ÚNICO: | ADMIN-AL - 7709| 

PORTARIA Nº 59, DE 28 DE MAIO DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS, no uso da competência que 
lhe foi delegada pela Portaria PGR No. 696, de 30 de setembro de 2013, bem como em observância ao disposto na Instrução Normativa SG/MPU nº 1, 
de 25 de setembro de 2014 e na Portaria PR/AL nº 59, de 14 de outubro de 2014, resolve: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 Art. 1º - Designar a Procuradora da República JULIANA AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA, matrícula nº 1400, para substituir 
com acumulação de ofícios o gabinete do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de Arapiraca/Santana do Ipanema, titularizado pela 
Procuradora da República Ticiana Andréa Sales Nogueira, matrícula nº 1392, no período de 01/06/2015 a 15/06/2015, em virtude de férias da titular. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-AL - 7711| 
PORTARIA Nº 60, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS, no uso da competência que 

lhe foi delegada pela Portaria PGR No. 696, de 30 de setembro de 2013, bem como em observância ao disposto na Instrução Normativa SG/MPU nº 1, 
de 25 de setembro de 2014 e na Portaria PR/AL nº 59, de 14 de outubro de 2014, resolve: 

 Designar a Procuradora da República ALDIRLA PEREIRA DE ALBUQUERQUE, matrícula nº 1391, para substituir com 
acumulação de ofícios o gabinete do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de Arapiraca/Santana do Ipanema, titularizado pela 
Procuradora da República Ticiana Andréa Sales Nogueira, matrícula nº 1392, no período de 16/06/2015 a 30/06/2015, em virtude de férias da titular. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-AL - 7713| 
PORTARIA Nº 61, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS, no uso da competência que 

lhe foi delegada pela Portaria PGR No. 696, de 30 de setembro de 2013, bem como em observância ao disposto na Instrução Normativa SG/MPU nº 1, 
de 25 de setembro de 2014 e na Portaria PR/AL nº 59, de 14 de outubro de 2014, resolve: 

 Designar o Procurador Regional da República MARCELO TOLEDO SILVA, matrícula nº 319, para substituir com acumulação de 
ofícios o gabinete do 10º Ofício da Procuradoria da República em Alagoas/União dos Palmares, titularizado pelo Procurador da República Rodrigo 
Antônio Tenório Correia da Silva, matrícula nº 992, no período de 25/05/2015 a 05/06/2015, em virtude de substituição nos 50% desonerados do ofício 
do Procurador-Chefe. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-AL - 7715| 
PORTARIA Nº 62, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS, no uso dos poderes de 

delegação previstos no art. 34 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015, 
resolve: 

Art. 1º – Delegar ao Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado de Alagoas as atribuições do Procurador-Chefe 
previstas nos incisos XII, XIX, XX, XXI e XXII do art. 33 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, as quais são: 

(...) 
XII-autorizar a contratação de serviços de natureza continuada quando disponibilizada dotação orçamentária para o pagamento no 

respectivo exercício financeiro; 
(...) 
XIX-ordenar as despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos 

internos; 
XX-autorizar a realização de licitação e adesão a ata de registro de preços, observando a existência de dotação orçamentária para a 

aquisição de bem ou contratação de serviço; 
XXI-decidir recursos contra atos do Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou do pregoeiro e homologar resultados da 

licitações; 
XXII-revogar e anular licitações. 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor com o Regimento Interno Administrativo do MPF, na data de 1º de junho de 2015, conforme 

artigo 2º da Portaria SG/MPF n. 382/2015, revogando-se as disposições em contrário. 
 

RODRIGO ANTONIO TENÓRIO CORREIA DA SILVA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-AP - 7145| 
PORTARIA Nº 133, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Designa Procurador da República para atuar, em substituição parcial 
(desoneração), no 2º Ofício da Procuradoria da República no Amapá, nos termos 
da Portaria PR/AP n.º 201, de 17 de outubro de 2014. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ, em atenção à Lei n.º 
13.024/2014, ao Ato Conjunto PGR/CASMPU n.º 1/2014, à Instrução Normativa SG/MPU n.º 1/2014, à Portaria PR/AP n.º 201/2014 e, ainda, com lastro 
na delegações conferidas pelas Portarias PGR n.º 740/2014 e n.º 591/2008, RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Procurador da República ANDRÉ ESTIMA DE SOUZA LEITE para responder, em caráter de substituição parcial 
(50%), pelo 2º Ofício da PR/AP, no período de 4 a 14 de junho de 2015, em razão da desoneração parcial do Procurador-Chefe Substituto, RICARDO 
AUGUSTO NEGRINI, com os efeitos a que se refere a Lei n.º 13.024/2014 e o Ato Conjunto PGR/CASMPU n.º 1/2014. 

Art. 2º O membro do MPF designado para exercer a substituição será responsável por encaminhar à Chefia de Gabinete da PR/AP o 
formulário constante do Anexo I da Instrução Normativa SG/MPU N.º 1/2014, devidamente preenchido e assinado. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
Art. 4º Dê-se ciência à Coordenadoria Jurídica e de Documentação, ao Núcleo de Gestão de Pessoas e aos gabinetes dos Procuradores 

da República substituto e substituído. 
 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | ADMIN-AP - 7144| 

PORTARIA Nº 134, DE 28 DE MAIO DE 2015 
 

Designa Procurador da Repúlica para atuar, em substituição, no 3º Ofício da 
Procuradoria da República no Amapá, nos termos da Portaria PR/AP nº 201, de 
17 de outubro de 2014. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ, em atenção à Lei n.º 
13.024/2014, ao Ato Conjunto PGR/CASMPU n.º 1/2014, à Instrução Normativa SG/MPU n.º 1/2014, à Portaria PR/AP n.º 201/2014 e, ainda, com lastro 
na delegações conferidas pelas Portarias PGR n.º 740/2014 e n.º 591/2008, RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Procurador da República THIAGO CUNHA DE ALMEIDA para responder, em caráter de substituição, no período 
de 4 a 10 de junho 2015, pelo 3º Ofício da PR/AP, em razão de vacância do referido ofício, devido à remoção de sua então titular, Procuradora da 
República MARISA VAROTTO FERRARI. 

Art. 2º O membro do MPF designado para exercer a substituição será responsável por encaminhar à Chefia de Gabinete da PR/AP o 
formulário constante do Anexo I da Instrução Normativa SG/MPU Nº 1/2014, devidamente preenchido e assinado. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
Art. 4º Dê-se ciência à Coordenadoria Jurídica e de Documentação, ao Núcleo de Gestão de Pessoas e aos gabinetes dos Procuradores 

da República substituto e substituído. 
 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 
 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-AM - 15907| 
PORTARIA Nº 130, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS, no uso de suas atribuições que lhe foram 

conferidas pelo Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria PGR nº 382, de 5 de maio de 2015, e 
CONSIDERANDO que o no Plano Estratégico Institucional do MPF para 2011-2020, na perspectiva de Processos Internos, tem-se 

como objetivos estratégicos: Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável; 
CONSIDERANDO a necessidade de agilidade na autorização de contratação de serviços de natureza continuada, na ordenação de 

despesas, na autorização para realização de licitações e adesão a ata de registro de preços, entre outras, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Delegar à Secretária Estadual da Procuradoria da República no Amazonas as atribuições do Procurador-Chefe previstas no 

art. 33, incisos XII, XIX, XX, XXI, XXII do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor com o Regimento Interno Administrativo do MPF, na data de 1º de junho de 2015, conforme art. 

2º da Portaria SG/MPF nº 382/2015, revogando-se as disposições em contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se, publique-se. 
 

 

##ÚNICO: | ADMIN-AM - 15916| 
PORTARIA Nº 133, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e 

considerando a delegação conferida pela Portaria PGR nº 737, de 26/11/2003. 
CONSIDERANDO afastamento parcial do único servidor da PRM de Tefé/AM da área de segurança institucional de segurança e 

transporte, conforme informado por correio eletrônico da Coordenadoria da referida unidade. 
RESOLVE: 
I – AUTORIZAR o servidor JOSÉ CALEBE MENDONÇA DE ANDRADE DUNKE, matrícula nº 23984, ocupante do cargo de 

Técnico do MPU/ Apoio técnico-administrativo/ Administração, para substituir, o servidor RAIMUNDO FERNANDES SIQUEIRA FILHO, matrícula 
n.º 23818, ocupante do cargo de Técnico do MPU/ Segurança Institucional e Transporte, quando das ausências e impedimentos no período de 28 a 
29.05.2015. 

II – Cientifique-se, cumpra-se, publique-se. 
 

TATIANA ALMEIDA DE ANDRADE DORNELLES 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - 21628| 
PORTARIA Nº 214, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso da competência 
delegada pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008, resolve: 

Art. 1º Subdelegar competência ao Procurador da República VITOR SOUZA CUNHA, para dar posse a ITALA NANDY BEZERRA 
DE MENESES, nomeada pela Portaria SG/MPU nº 120, de 08 de maio de 2015, publicada no DOU n. 87 de 11 de maio de 2015, para exercício na 
Procuradoria da República no Município de Guanambi. 

 
JULIANA DE AZEVEDO MORAES 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 131 
 
##ÚNICO: | ADMIN-BA - 21568| 

EDITAL Nº 21, DE 29 DE MAIO DE 2015 
 

A COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO ACADÊMICO NA ÁREA DE DIREITO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA 
BAHIA convoca o candidato relacionado no quadro abaixo, habilitado em seleção pública para provimento de vaga de estágio de Direito nas unidades 
do Ministério Público Federal na Bahia:  

 

Local da vaga CLASS INSC. NOME 

Eunápolis 1º 16411 BRUNELLA ALMEIDA GAMA  

 

O convocado deverá comparecer no dia 05/06/2015, às 14h, para apresentação e entrega dos documentos (original e cópia) constantes 
no anexo I deste edital, no endereço Rua Padre João Gualberto, nº 652, Vivendas Costa Azul.CEP:45.820-625 Tel/Fax.: (73) 3511-7000  

 

LEANDRO BASTOS NUNES 
Coordenador 

 

ANEXO I 
 

• COMPROVANTE DE MATRÍCULA DA GRADUAÇÃO; 
• HISTÓRICO ESCOLAR ATUALIZADO, constando o total de carga horária/créditos exigidos para a conclusão do curso 

e o total da carga horária/créditos cursados; 
• DECLARAÇÃO/ATESTADO, emitido pela instituição de ensino que comprove a conclusão de pelo menos 40%(quarenta 

por cento) da carga horária ou dos créditos exigidos, caso não esteja especificado no Histórico Escolar; 
• DECLARAÇÃO/ATESTADO emitido pela instituição de ensino, da qual deverá constar a data provável para a colação de 

grau; 
• ATESTADO MÉDICO comprovando a aptidão clínica para realização do estágio; 
• CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF e TÍTULO DE ELEITOR;  
• Comprovante de quitação com as obrigações militares e eleitorais (se maior de 18 anos); 
• 2 (duas) FOTOS tamanho 3x4; 
• DADOS BANCÁRIOS - conta poupança da CEF ou conta corrente do Banco do Brasil, Santander, Itaú ou CEF (cópia do 

extrato e/ou cartão ou comprovante de abertura da conta); 
 

 

##ÚNICO: | ADMIN-BA - 21588| 
EDITAL Nº 28, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 

A COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS convoca o candidato relacionado no quadro abaixo, habilitados em seleção 
pública para provimento de vaga de estágio de Administração na Procuradoria da República na Bahia:  

 

ORDEM 
NOM 

INSC. NOME CLASS 

1 14469 CLARA FERREIRA OLIVEIRA  15º  
 

O convocado deverá comparecer no dia 08/06/2015, às 14h, Rua Ivonne Silveira, 243, Loteamento CentroExecutivo – Doron, para 
apresentação e entrega dos documentos (original e cópia) constantes no anexo I deste edital.  

 

EVANDRO DANTAS DE OLIVEIRA 
Coordenador de Gestão de Pessoas 

 

ANEXO I 
 

• COMPROVANTE DE MATRÍCULA DA GRADUAÇÃO; 
• HISTÓRICO ESCOLAR ATUALIZADO, constando o total de carga horária/créditos exigidos para a conclusão do curso 

e o total da carga horária/créditos cursados; 
• DECLARAÇÃO/ATESTADO, emitido pela instituição de ensino que comprove a conclusão de pelo menos 40%(quarenta 

por cento) da carga horária ou dos créditos exigidos, caso não esteja especificado no Histórico Escolar; 
• DECLARAÇÃO/ATESTADO emitido pela instituição de ensino, da qual deverá constar a data provável para a colação de 

grau; 
• ATESTADO MÉDICO comprovando a aptidão clínica para realização do estágio; 
• CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF e TÍTULO DE ELEITOR;  
• Comprovante de quitação com as obrigações militares e eleitorais (se maior de 18 anos); 
• 2 (duas) FOTOS tamanho 3x4; 
• DADOS BANCÁRIOS - conta poupança da CEF ou conta corrente do Banco do Brasil, Santander, Itaú ou CEF (cópia do 

extrato e/ou cartão ou comprovante de abertura da conta); 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-CE - 19799| 
PORTARIA Nº 218, DE 27 DE MAIO DE 2015 

 
Dispõe sobre a delegação de atribuições do Procurador-Chefe da Procuradoria da 
República no Estado do Ceará ao respectivo Secretário Estadual, na forma prevista 
no art. 34 do Regimento Interno Administrativo do MPF. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ, no uso dos poderes de delegação 
previstos no art. 34 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015, e 

CONSIDERANDO que no Plano Estratégico Institucional do MPF para 2011-2020, na perspectiva de Processos Internos, tem-se 
como objetivo estratégico: Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável; 

CONSIDERANDO a necessidade de agilidade na ordenação de despesas, na autorização para realização de licitações e adesão a ata 
de registro de preços, entre outras, 

RESOLVE: 
Art. 1º  Delegar ao Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado do Ceará as atribuições do Procurador-Chefe previstas 

nos incisos XIX, XX, XXI e XXII do art. 33 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, as quais são: 
(...) 
XIX - ordenar as despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos 

internos; 
XX - autorizar a realização de licitação e adesão a ata de registro de preços, observando a existência de dotação orçamentária para a 

aquisição de bem ou contratação de serviço; 
XXI - decidir recursos contra atos do Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou do pregoeiro e homologar resultados da 

licitações; 
XXII -revogar e anular licitações. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor com o Regimento Interno Administrativo do MPF, na data de 1º de junho de 2015, conforme 

artigo 2º da Portaria SG/MPF n. 382/2015, revogando-se as disposições em contrário. 
 

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-DF - 20179| 
PORTARIA Nº 147, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe 

foram conferidas pelo artigo 106, inciso XVII, c/c o inciso XX do Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria nº 591, de 20 de novembro de 
2008 e pela Portaria PGR nº 74, de 06 de fevereiro de 2014, RESOLVE: 

Art. 1º – Designar os servidores abaixo elencados, como fiscal e fiscal substituto, responsáveis por acompanhar e fiscalizar a execução 
do Termo de Compromisso firmado pela Procuradoria da República no Distrito Federal, conforme a Portaria PRDF nº 307, de 22 de dezembro de 2011 
e suas alterações: 

 

INSTRUMENTO ENTIDADE OBJETO FISCAL SUBSTITUTO 

 
TERMO DE 
COMPROMISSO Nº 
01/2013 

Cooperativa de Coleta 
Seletiva de Materiais 
Recicláveis e Resíduos 
Sólidos - 
RECICLO 

Coleta seletiva de resíduos 
recicláveis 

 
ROXANNE CASSIANO 
SILVA 
MATRÍCULA: 27083-1 
 

 
FLÁVIA SILVA AZEVEDO 
 MATRÍCULA: 17535 
 

 

Art. 2º – O fiscal e seu substituto ficam designados pelo prazo de vigência do Termo de Compromisso, incluindo as prorrogações que 
venham a ocorrer. 

Art. 3º – Os afastamentos do fiscal e do substituto que permitam agendamento prévio não poderão ser usufruídos em datas 
coincidentes. 

  
Art. 4º – A chefia imediata do fiscal e de seu substituto deve comunicar, imediatamente, ao Coordenador de Administração sobre a 

necessidade de substituição dos servidores designados e, previamente, sobre o seus afastamentos. 
Art. 5º – Fica revogada a Portaria nº 64, de 25 de março de 2014, publicada no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico 

(DMPF-e) de 4 de abril de 2014. 
Art. 6º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

MARCUS MARCELUS GONZAGA GOULART 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-GO - 13307| 
PORTARIA Nº 86, DE 27 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pela Portaria 

PGR/MPF nº 740, de 25 de setembro de 2014, combinado com a Portaria PGR nº 696, de 30 de setembro de 2013, e considerando o disposto na Portaria 
PR/GO nº 138, de 03 de outubro de 2014, resolve: 

Art. 1° Designar os procuradores da República do Ministério Público Federal em Goiás para atuarem em substituição, com 
acumulação de ofícios, nos períodos e ofícios a seguir indicados: 

 

OFÍCIO MEMBRO DESIGNADO PARA 
SUBSTITUIR PERÍODO MEMBRO TITULAR 

MOTIVO DO 
AFASTAMENTO DO 

TITULAR 

2º do Núcleo de Persecução 
Criminal da PR/GO 

Goethe Odilon Freitas de Abreu 01/06/2015 a 
13/06/2015 

Daniel de Resende Salgado Exercer cargo em comissão 

3º do Núcleo de Persecução 
Criminal da PR/GO 

Raphael Perissé Rodrigues Barbosa 01/06/2015 a 
15/06/2015 

Marcelo Ribeiro de Oliveira Estudo no exterior com 
ônus limitado 

7º do Núcleo de Persecução 
Criminal da PR/GO 

Divino Donizette da Silva 08/06/2015 a 
27/06/2015 

Marco Túlio de Oliveira e 
Silva 

Férias 

4º do Núcleo da Tutela Coletiva 
da PR/GO  

Cláudio Drewes José de Siqueira 01/06/2015 a 
15/06/2015 

Léa Batista de Oliveira 
Moreira Lima 

Licença para repouso à 
gestante 

4º do Núcleo da Tutela Coletiva 
da PR/GO  

Ailton Benedito de Souza 17/06/2015 a 
30/06/2015 

Léa Batista de Oliveira 
Moreira Lima 

Licença para repouso à 
gestante 

1º da PRM/Anápolis Ana Paula Fonseca de Góes Araújo 

03/06/2015 a 
05/06/2015 

e 
08/06/2015 a 
27/06/2015 

Rafael Paula Parreira Costa Férias 

2º da PRM/Rio Verde Lincoln Pereira da Silva Meneguim 01/06/2015 a 
10/06/2015 

Otávio Balestra Neto Férias 

1º da PRM/Rio Verde Otávio Balestra Neto 29/06/2015 a 
17/07/2015 

Lincoln Pereira da Silva 
Meneguim 

Férias 

 

Art. 2º Nos termos do § 1º do art. 10 da Portaria PR/GO nº 138/2014, será de responsabilidade do gabinete do procurador da República 
designado para substituição encaminhar à Divisão de Gestão de Pessoas da PR/GO o formulário constante do Anexo I da Instrução Normativa SG/MPU 
nº 01/2014 devidamente preenchido e assinado. 

Art. 3º Dê-se ciência à Coordenadoria Jurídica e de Documentação e à Divisão de Gestão de Pessoas da PR/GO. 
 

 

##ÚNICO: | ADMIN-GO - 13536| 
PORTARIA Nº 87, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo art. 106, 

inciso III, do Regimento Interno do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria PGR  nº 591, de 20 de novembro de 2008), combinado com a 
Portaria PGR nº 696, de 30 de setembro de 2013, resolve: 

Art. 1º Dispensar o servidor FÁBIO CUNHA GUIMARÃES, matrícula nº 5648-1, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Apoio 
Técnico-administrativo/Administração, código TC-010101, do encargo de Substituto Eventual do Chefe da Seção Eleitoral, FC-02, da Procuradoria da 
República em Goiás.  

Art. 2º Designar a servidora VALÉRIA RODRIGUES DA CUNHA, matrícula nº 6709-1, ocupante do cargo de Analista do 
MPU/Apoio Técnico Especializado/Gestão Pública, código AN-020308, para o referido encargo. 

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

 

##ÚNICO: | ADMIN-GO - 13535| 
PORTARIA Nº 88, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, no uso das atribuições conferidas pelo art. 106, 

inciso III, do Regimento Interno do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008), combinado com a 
Portaria PGR nº 696, de 30 de setembro de 2013, resolve: 

Art. 1º Dispensar o servidor FÁBIO CUNHA GUIMARÃES, matrícula nº 5648-1, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Apoio 
Técnico-administrativo/Administração, código TC-010101, do encargo de Substituto Eventual do Chefe do Núcleo Criminal, FC-03, da Procuradoria da 
República em Goiás.  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Art. 2º Designar a servidora VALÉRIA RODRIGUES DA CUNHA, matrícula nº 6709-1, ocupante do cargo de Analista do 
MPU/Apoio Técnico Especializado/Gestão Pública, código AN-020308, para o referido encargo. 

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

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | ADMIN-MA - 9140| 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 

 
Espécie: Termo de Reconhecimento de Dívida; Contratante: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no 

Maranhão – PRMA; Contratada: Tecseg Tecnologia em Segurança Privada Ltda., CNPJ: 10.235.594/0001-64; Objeto: Reconhecimento de dívida de que 
trata o processo nº 1.19.000.000307/2015-78, no valor de R$ 5.882,76 (cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), decorrente 
da repactuação do Contrato nº 02/2013, referente à diferença a ser paga relativa ao período de maio a dezembro/2014, pela dotação de Despesas de 
Exercícios Anteriores; Assinatura: Flávio Roberto Martins de Matos, Secretário Estadual;  Data da assinatura: 26/05/2015. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-MA - 9166| 
Espécie: Termo de Reconhecimento de Dívida; Contratante: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no 

Maranhão – PRMA; Contratada: Tecseg Tecnologia em Segurança Privada Ltda., CNPJ: 10.235.594/0001-64; Objeto: Reconhecimento de dívida de que 
trata o processo nº 1.19.000.000308/2015-12, no valor de R$ 10.628,04 (dez mil, seiscentos e vinte e oito reais e quatro centavos), decorrente da 
repactuação do Contrato nº 03/2014, referente à diferença a ser paga relativa ao período de junho a dezembro/2014, pela dotação de Despesas de 
Exercícios Anteriores; Assinatura: Flávio Roberto Martins de Matos, Secretário Estadual;  Data da assinatura: 26/05/2015. 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-MT - 12598| 
PORTARIA Nº 108, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO, no uso das atribuições legais, de 

acordo com a competência estabelecida no Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº382, de 5 de maio 
de 2015, publicada no DMPF-e n°87-2015, de 14 de maio de 2015, bem como na legislação vigente, resolve: 

Art. 1º Delegar ao Secretário Estadual e ao Secretário Estadual Substituto as atribuições do Procurador-Chefe previstas nos incisos 
XII, XIX, XX, XXI e XXII do artigo 33 da Portaria SG/MPF n°382/2015 (Regimento Interno Administrativo do MPF). 

Art. 2º Designar o Coordenador de Administração e o Coordenador de Administração Substituto como responsáveis pela gestão 
financeira da unidade, observando as normas de administração financeira, contabilidade e controle interno, bem como a legislação pertinente à matéria e 
procedimentos internos desta Procuradoria da República. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 1º de junho de 2015, nos termos do artigo 2º da Portaria SG/MPF n°382/2015, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 

GUSTAVO NOGAMI 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | ADMIN-MS - 8747| 
PORTARIA Nº 137, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 

Dispõe sobre a delegação de atribuições do Procurador-Chefe à Secretária 
Estadual. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, no uso do poder de delegação, previsto no Art. 34 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, Portaria SG/MPF nº 382, 
de 5 de maio de 2015, resolve: 

Art. 1º Delegar à Secretária Estadual as atribuições do Procurador-Chefe previstas nos incisos XII, XIX, XX, XXI e XXII do Art. 33 
do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, que dispõem: 

(…) 
XII – autorizar a contratação de serviços de natureza continuada quando disponibilizada dotação orçamentária para o pagamento no 

respectivo exercício financeiro; (...) 
XIX - ordenar as despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos 

internos; 
XX – autorizar a realização de licitação e adesão a ata de registro de preços, observando a existência de dotação orçamentária para a 

aquisição de bem ou contratação de serviço; 
XXI – decidir recursos contra atos do Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou do Pregoeiro e homologar resultados das 

licitações; 
XXII – revogar e anular licitações; (...) 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor em 1º de junho de 2015, conforme Art. 2º da Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, 

revogando as disposições em contrário. 
 

SILVIO PETTENGILL NETO 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | ADMIN-MS - 8726| 

RETIFICAÇÃO 
 

Na Portaria PR/MS nº 134, de 15 de maio de 2015, publicada na página nº 31 do Caderno Administrativo do Diário do Ministério 
Público Federal Eletrônico DMPF-e nº 90/2015, em 19 de maio de 2015, 

onde se lê: 
Art. 3º Designar o Procurador da República PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES, lotado na Procuradoria da República no 

Município de Dourados, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder cumulativamente pelo 3º Ofício da PRM/Dourados e pelo 1º Ofício da 
PRM/Naviraí, no período de 1º a 10 de junho de 2015, em razão de afastamento por licença por motivo de doença na família do Procurador da República 
FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO E CALDERANO. 

 

Leia-se: 
Art. 3º Designar o Procurador da República PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES, lotado na Procuradoria da República no 

Município de Dourados, para, sem prejuízo de suas atribuições, responder cumulativamente pelo 2º Ofício da PRM/Dourados e pelo 1º Ofício da 
PRM/Naviraí, no período de 1º a 10 de junho de 2015, em razão de afastamento por licença por motivo de doença na família do Procurador da República 
FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO E CALDERANO. 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-MG - 19796| 
PORTARIA Nº 246, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da competência 

que lhe foi delegada pela Portaria PGR/MPF nº 740, de 25/09/2014, resolve: 
Revogar a Portaria nº 288, de 22 de maio de 2015, publicada no DMPF-e-ADMINISTRATIVO, de 27/05/2015, página 45. 
 

 

##ÚNICO: | ADMIN-MG - 19799| 
PORTARIA Nº 247, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso 

da competência que lhe foi delegada pela Portaria PGR/MPF nº 740, de 25/09/2014, resolve: 
Designar o Dr. LEONARDO AUGUSTO SANTOS MELO para substituir no 3º Ofício do Patrimônio Público, no período de 

05/06/2015 a 19/06/2015, em razão de férias do titular, com os efeitos a que se refere a Lei nº 13.024/2014 e o Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014. 
 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 
Procurador-Chefe da PRMG 

 

##ÚNICO: | ADMIN-MG - 19713| 
LICENÇA-PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO 

 
Em 28 de maio de 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE, no uso de sua competência legal, e tendo em vista as disposições da Portaria PGR/MPU nº 705/2012, 

em face do pedido de Licença-Prêmio por Tempo de Serviço do Membro do Ministério Público Federal, a seguir relacionado, RESOLVE: 
 

DECISÃO MEMBRO MATRICULA LOTAÇÃO QUINQUÊNIO PERÍODO 
INICIAL 

PERÍODO 
SUSPENSO / 

INTERROMPIDO 

Conceder Doutor(a) Zani Cajueiro 
Tobias De Souza 

721 PR-MG - PROCURADORIA 
DA REPUBLICA - MINAS 

GERAIS 

13/12/1999 a 
10/12/2004 

05/10/2015 a 
09/10/2015 

 

 
ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-PA - 14359| 

PORTARIA Nº 151, DE 28 DE MAIO DE 2015 
 

Delega competência ao Secretário Estadual da Procuradoria da República no 
Estado do Pará. 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ, em exercício, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria/PR/PA nº 137, de 18/05/2015, e tendo em vista o disposto no art. 34, do Regimento Interno 
Administrativo do Ministério Público Federal – RIAMPF – aprovado pela Portaria PGR nº 382, de 5 de maio de 2015, resolve: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 136 
 

Art. 1º – Delegar ao Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado do Pará as atribuições previstas nos incisos XII, 
XIX, XX, XXI e XXII,  do art. 33, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, a saber: 

“(...) 
XII-autorizar a contratação de serviços de natureza continuada quando disponibilizada dotação orçamentária para o pagamento no 

respectivo exercício financeiro; 
(...) 
XIX-ordenar as despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos 

internos; 
XX-autorizar a realização de licitação e adesão a ata de registro de preços, observando a existência de dotação orçamentária para a 

aquisição de bem ou contratação de serviço; 
XXI-decidir recursos contra atos do Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou do pregoeiro e homologar resultados da 

licitações; 
  XXII- revogar e anular licitações.”. 
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor em 1º de junho de 2015, revogando-se as disposições em contrário. 
Dê-se ciência e cumpra-se. 
 

NAYANA FADUL DA SILVA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | ADMIN-PB - 10766| 
PORTARIA Nº 122, DE 26 DE MAIO DE 2015 

 
Designa o Procurador da República Filipe Albernaz Pires para atuar, no período 
de 26 de maio a 7 de junho de 2015, em substituição ao titular do 1º Ofício da 
PRM/PATOS. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA, no exercício das atribuições 
previstas pelo art. 106 do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n.º 591/2008, bem como no exercício da 
delegação concedida pela Portaria PGR nº 740/2014, e de acordo com o que ficou deliberado na última Reunião Extraordinária do Colégio de 
Procuradores da República com atuação no Estado da Paraíba realizada em 26/09/2014, resolve: 

Art. 1º.  Designar o Procurador da República Filipe Albernaz Pires para atuar, no período de 26 de maio a 7 de junho de 2015, em 
substituição, no 1º Ofício da PRM de Patos/PB, titularizado pelo Procurador da República João Raphael Lima, em razão da desoneração do referido 
titular do Ofício para auxiliar Procurador Regional da República, conforme Portaria PGR/MPF N.º 374/2015. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PB - 10768| 
PORTARIA Nº 123, DE 27 DE MAIO DE 2015 

 
Designa o Procurador da República João Raphael de Lima para atuar, no período 
de 8 a 17 de junho de 2015, em substituição ao titular do 2º Ofício da 
PRM/PATOS. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA, no exercício das atribuições 
previstas pelo art. 106 do Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n.º 591/2008, bem como no exercício da 
delegação concedida pela Portaria PGR nº 740/2014, e de acordo com o que ficou deliberado na última Reunião Extraordinária do Colégio de 
Procuradores da República com atuação no Estado da Paraíba realizada em 26/09/2014, resolve: 

Art. 1º.  Designar o Procurador da República João Raphael de Lima para atuar, no período de 8 a 17 de junho de 2015, em substituição, 
no 2º Ofício da PRM de Patos/PB, titularizado pelo Procurador da República Filipe Albernaz Pires, em razão  do afastamento do referido titular do Ofício 
para usufruto de férias. 

 
VICTOR CARVALHO VEGGI 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-PR - 19640| 

PORTARIA Nº 443, DE 28 DE MAIO DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo art. 106 e incisos do Regimento Interno do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008), 
e tendo em vista o disposto no artigo 143 e 148 da Lei nº 8.112, de 1990, resolve: 

1. Designar os servidores NATALIA DE CAMPOS MALTA, matrícula nº 22882-6, Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito, LIS 
MARIA GARCIA LOPES, matrícula nº 6814-4, Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração, e ALEXANDRE AUGUSTO GAVA, 
matrícula nº 7814-0, Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração, para, no prazo de 60 (sessenta) dias e sob a presidência da primeira, 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, incumbida de apurar os fatos narrados no processo MPF-PR/PR nº 
1.25.000.001187/2015-29, bem como possíveis infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

2. Dê-se ciência aos interessados. 
 

JOAO VICENTE BERALDO ROMAO 
 

##ÚNICO: | ADMIN-PR - 19773| 
DESPACHO Nº 4.760, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE, no uso de sua competência legal, e tendo em vista as disposições da Portaria PGR/MPU nº 705/2012, 

em face do pedido de Licença-Prêmio por Tempo de Serviço do Membro do Ministério Público Federal, a seguir relacionado, RESOLVE: 
 

DECISÃO MEMBRO MATRICULA LOTAÇÃO QUINQUÊNIO PERÍODO 
INICIAL 

PERÍODO 
SUSPENSO / 

INTERROMPIDO 

Suspender Doutor(a) Andreia Pistono 
Vitalino 

1126 PRM-FOZ - PROCURADORIA 
DA REPUBLICA NO 

MUNICIPIO DE FOZ DO 
IGUACU-PR 

04/01/2007 a 
02/01/2012 

24/08/2015 a 
28/08/2015 

24/08/2015 a 
28/08/2015 

 
JOAO VICENTE BERALDO ROMAO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-RJ - 38929| 

PORTARIA Nº 600, DE 28 DE MAIO DE 2015 
 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 424/2015 e cancela a designação do Procurador da 
República JOÃO FELIPE VILLA DO MIU para atuar em substituição no 1º ofício 
da PRM-Nova Friburgo no dia 02 de junho de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a Portaria PR-RJ Nº 424/2015 (publicada no DMPF-e Nº 73 – Administrativo, de 23 de abril de 2015, pág. 13) que 
designou o Procurador da República JOÃO FELIPE VILLA DO MIU, lotado na PRM-Nova Friburgo, para atuar em substituição no ofício do Procurador 
da República JESSÉ AMBRÓSIO DOS SANTOS JÚNIOR no período de 01 a 15 de junho de 2015 e considerando que o Procurador da República JOÃO 
FELIPE VILLA DO MIU participará de reunião do GT Desastres no dia 02 de junho de 2015, no CEMADEM-RJ, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 424/2015, cancelando a designação do Procurador da República JOÃO FELIPE VILLA DO MIU 
(2º Ofício/PRM-Nova Friburgo) para atuar em substituição no ofício do Procurador da República JESSÉ AMBRÓSIO DOS SANTOS JÚNIOR (1º 
Ofício/PRM-Nova Friburgo) no dia 02 de junho de 2015. 

Art. 2º Nos termos do § 1º do Art. 13 da Portaria PR-RJ Nº 983/2014, será responsabilidade do gabinete do Procurador da República 
designado para substituição encaminhar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PR-RJ o formulário constante do Anexo I da Instrução Normativa 
SG/MPU Nº 01/2014 devidamente preenchido, assinado e inserido no Sistema Único (formulário disponível na página da CGP na intranet) e cópia desta 
Portaria publicada no DMPF-e. 

Art. 3º Dê-se ciência à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 
Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

LAURO COELHO JUNIOR 
 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 
##ÚNICO: | ADMIN-RJ - 38924| 

PORTARIA Nº 594, DE 27 DE MAIO DE 2015. 
 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 400/2015 e cancela a designação do Procurador da 
República CLAUDIO GHEVENTER para atuar em substituição no 15º ofício da 
PR-RJ no dia 28 de maio de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando a Portaria PR-RJ Nº 400/2015 (publicada no DMPF-e Nº 69 – Administrativo, de 16 de abril de 2015, pág. 
16) que designou o Procurador da República CLAUDIO GHEVENTER para atuar em substituição no ofício do Procurador da República JOSÉ 
GUILHERME FERRAZ DA COSTA no período de 18 a 31 de maio de 2015 e considerando que o Procurador da República CLAUDIO GHEVENTER 
participará de reunião na 3ª CCR no dia 28 de maio de 2015, em Brasília, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 400/2015, cancelando a designação do Procurador da República CLAUDIO GHEVENTER (50º 
Ofício/Consumidor) para atuar em substituição no ofício do Procurador da República JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA (15º Ofício/Meio 
Ambiente) no dia 28 de maio de 2015. 

Art. 2º Nos termos do § 1º do Art. 13 da Portaria PR-RJ Nº 983/2014, será responsabilidade do gabinete do Procurador da República 
designado para substituição encaminhar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PR-RJ o formulário constante do Anexo I da Instrução Normativa 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
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SG/MPU Nº 01/2014 devidamente preenchido, assinado e inserido no Sistema Único (formulário disponível na página da CGP na intranet) e cópia desta 
Portaria publicada no DMPF-e. 

Art. 3º Dê-se ciência às Coordenadorias Jurídica e de Documentação, TI e Telecomunicações e Gestão de Pessoas. 
Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

 

##ÚNICO: | ADMIN-RJ - 38928| 
PORTARIA Nº 599, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Designa a Procuradora da República JOANA BARREIRO BATISTA para atuar 
em substituição no 2º ofício da PRM-Petrópolis no período de 08 a 17 de junho 
de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei 13.024/2014, na Portaria PGR Nº 740/2014, no Ato Conjunto PGR/CASMPU Nº 01/2014 
e na Portaria PR-RJ Nº 983/2014 e considerando que a Procuradora da República VANESSA SEGUEZZI, lotada no 2º ofício da PRM-Petrópolis, estará 
de férias no período de 08 a 27 de junho de 2015, resolve: 

Art. 1º Designar a Procuradora da República JOANA BARREIRO BATISTA (3º ofício/PRM-Petrópolis) para atuar em substituição 
no ofício da Procuradora da República VANESSA SEGUEZZI (2º ofício/PRM-Petrópolis) no período de 08 a 17 de junho de 2015. 

Art. 2º Nos termos do § 1º do Art. 13 da Portaria PR-RJ Nº 983/2014, será responsabilidade do gabinete do Procurador da República 
designado para substituição encaminhar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PR-RJ o formulário constante do Anexo I da Instrução Normativa 
SG/MPU Nº 01/2014 devidamente preenchido, assinado e inserido no Sistema Único (formulário disponível na página da CGP na intranet) e cópia desta 
Portaria publicada no DMPF-e. 

Art. 3º Dê-se ciência à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 
Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

 

##ÚNICO: | ADMIN-RJ - 38931| 
PORTARIA Nº 601, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Altera a Portaria PR-RJ Nº 524/2015 e cancela a designação do Procurador da 
República RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA para atuar em substituição no 1º 
ofício da PRM-São Pedro da Aldeia no dia 10 de junho de 2015. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando a Portaria PR-RJ Nº 524/2015 (publicada no DMPF-e Nº 87 – Administrativo, de 14 de maio de 2015, pág. 
140) que designou o Procurador da República RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA, lotado na PRM-São Pedro da Aldeia, para atuar em substituição no 
ofício do Procurador da República LEANDRO BOTELHO ANTUNES no período de 01 a 15 de junho de 2015 e considerando que o Procurador da 
República RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA participará de Workshop promovido pela 4ª CCR no dia 10 de junho de 2015, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 524/2015, cancelando a designação do Procurador da República RODRIGO GOLÍVIO PEREIRA 
(2º Ofício/PRM-São Pedro da Aldeia) para atuar em substituição no ofício do Procurador da República LEANDRO BOTELHO ANTUNES (1º 
Ofício/PRM-São Pedro da Aldeia) no dia 10 de junho de 2015. 

Art. 2º Nos termos do § 1º do Art. 13 da Portaria PR-RJ Nº 983/2014, será responsabilidade do gabinete do Procurador da República 
designado para substituição encaminhar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PR-RJ o formulário constante do Anexo I da Instrução Normativa 
SG/MPU Nº 01/2014 devidamente preenchido, assinado e inserido no Sistema Único (formulário disponível na página da CGP na intranet) e cópia desta 
Portaria publicada no DMPF-e. 

Art. 3º Dê-se ciência à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 
Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

JOSÉ GOMES RIBERTO SCHETTINO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | ADMIN-RN - 12251| 
PORTARIA Nº 96, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, no uso dos poderes de delegação conferidos no art. 34 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela 
Portaria nº 382, de 5 de maio de 2015,  

CONSIDERANDO que no Plano Estratégico Institucional do MPF para 2011-2020, na perspectiva de Processos Internos, tem-se 
como objetivo estratégico: Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável;  

CONSIDERANDO a necessidade de agilidade na autorização de contratação de serviços de natureza continuada, na ordenação de 
despesas, na autorização para realização de licitações e adesão a ata de registro de preços, entre outras, 

 RESOLVE: 
Art. 1º – Delegar ao Secretário Estadual da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte as atribuições do Procurador-Chefe 

previstas nos incisos XII, XIX, XX, XXI e XXII do art. 33 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, as quais são: 
(...) 
XII-autorizar a contratação de serviços de natureza continuada quando disponibilizada dotação orçamentária para o pagamento no 

respectivo exercício financeiro; 
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eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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(...) 
XIX-ordenar as despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos 

internos; 
XX-autorizar a realização de licitação e adesão a ata de registro de preços, observando a existência de dotação orçamentária para a 

aquisição de bem ou contratação de serviço; 
XXI-decidir recursos contra atos do Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou do pregoeiro e homologar resultados da 

licitações; 
XXII-revogar e anular licitações. 
Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário 
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor com o Regimento Interno Administrativo do MPF, na data de 1º de junho de 2015, conforme 

artigo 2º da Portaria SG/MPF n. 382/2015, revogando-se as disposições em contrário. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

CAROLINE MACIEL DA COSTA LIMA DA MATA 
 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-RS - 18960| 
PORTARIA Nº 392, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Dispõe sobre a delegação de atribuições da Procuradora-Chefe ao Secretário 
Estadual e sobre a designação do gestor financeiro da PR/RS. 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (PR/RS), 
designada pela Portaria PGR nº 696, de 30 de setembro de 2013, no exercício de suas atribuições legais, de acordo com a competência estabelecida no 
Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal – RIAMPF – Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, publicada no DMPF-e n° 
87-2015, de 14 de maio de 2015, e em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem 
como na legislação vigente;  

RESOLVE: 
Art. 1º Delegar ao Secretário Estadual, DANIEL DALL' AGNESE, matrícula 11302, e ao Secretário Estadual Substituto, 

CLEIVAGNER MOCELIN, matrícula 18079, as atribuições da Procuradora-Chefe previstas nos incisos XII, XIX, XX, XXI e XXII do art. 33 do 
RIAMPF. 

Art. 2º Designar o Coordenador de Administração, CLEIVAGNER MOCELIN, matrícula 18079, e o Coordenador de Administração 
Substituto, LUCIANO NELSON KRÜGER, matrícula 25541, para gerirem despesas, como responsáveis financeiros, observadas as normas de 
administração financeira, contabilidade e controle interno, bem como toda a legislação pertinente à matéria e procedimentos internos desta Procuradoria. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 1º de junho de 2015, conforme artigo 2º da Portaria SG/MPF n° 382/2015, revogando-
se as disposições em contrário, em especial a Portaria PR/RS nº 524, de 19 de dezembro de 2008. 

Art. 4º Publique-se no próximo Boletim de Serviço do MPF, devendo a respectiva publicação ser futuramente anexada ao original 
arquivado. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-RS - 18958| 
PORTARIA Nº 394, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, 

conforme Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 1/2014 e Portaria PGR nº 740, de 25 de setembro de 2014, publicada no DOU Seção 1, de 26 de setembro de 
2014, RESOLVE: 

  Designar o Procurador da República ENRICO RODRIGUES DE FREITAS, lotado no 2º Ofício do Controle da Administração da 
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para oficiar no período de 05 a 12 de junho de 2015, junto ao 4º Ofício Criminal Residual 
da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, devido ao afastamento do Procurador da República MARK TORRONTEGUY NÚÑEZ 
WEBER, por motivo de licença-prêmio. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-RS - 19028| 
PORTARIA Nº 395, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
  A Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, conforme Ato Conjunto 

PGR/CASMPU nº 1/2014 e Portaria PGR nº 740, de 25 de setembro de 2014, publicada no DOU Seção 1, de 26 de setembro de 2014, RESOLVE: 
  Designar a Procuradora da República SILVANA MOCELLIN, lotada no 1º Ofício do Consumidor e Ordem Econômica da 

Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para oficiar no período de 08 a 12 de junho de 2015, junto ao 1º Ofício da Seguridade Social 
da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, devido ao afastamento da Procuradora da República ANA PAULA CARVALHO DE 
MEDEIROS, em razão de afastamento para participação em curso. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-RS - 19051| 
PORTARIA Nº 396, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no exercício 

de suas atribuições legais, de acordo com a competência que lhe foi delegada pela Portaria PGR nº 591, de 20.11.2008, Portaria PGR nº 372, de 
14.05.2014, e conforme solicitação contida no Of. n° 131/2015-PRM/CAC, de 31/03/2015 (ÚNICO PRM-CAS-RS-00000662/2015), resolve: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 140 
 

Designar o servidor DIOGO BAIRROS SOARES, Técnico do MPU/ Apoio Técnico-Administrativo / Administração, matrícula 
26849, para exercer o encargo de substituto de Coordenador de PRM, Código FC-3, da Procuradoria da República no Município de Cachoeira do Sul, no 
Estado do Rio Grande do Sul. 

 
FABÍOLA DÖRR CALOY 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-RR - 7955| 

PORTARIA Nº 69, DE 25 DE MAIO DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, no uso das atribuições que 
conferidas pela Portaria PGR nº 696, de 30 de setembro de 2013, e das atribuições conferidas pelo artigo 106, inciso XX, do Regimento Interno do 
Ministério Público Federal (Portaria nº 591, de 20/11/2008),  

RESOLVE: 
Art. 1º. Dispensar, a partir de 26/05/2015, VICTOR SEABRA BARBOSA, Analista do MPU / Apoio Técnico-Administrativo / 

Comunicação Social, matrícula nº 24111, do encargo de substituto eventual do Chefe de Seção de Planejamento e Gestão Estratégica, FC-02, da 
Procuradoria da República no Estado de Roraima. 

Art. 2º. Designar, a partir de 26/05/2015, o servidor THIAGO XAVIER BITENCOURT BEZERRA, Analista do MPU/Apoio 
Técnico-Especializado/Gestão Pública, matrícula nº 26631, para o encargo de substituto eventual do Chefe de Seção de Planejamento e Gestão 
Estratégica, FC-02, da Procuradoria da República no Estado de Roraima. 

 Cientifique-se. Publique-se. 
 

 

##ÚNICO: | ADMIN-RR - 7959| 
PORTARIA Nº 72, DE 25 DE MAIO DE 2015 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, no uso das atribuições que 

conferidas pela Portaria PGR nº 696, de 30 de setembro de 2013, e das atribuições conferidas pelo artigo 106, inciso XX, do Regimento Interno do 
Ministério Público Federal (Portaria nº 591, de 20/11/2008),  

RESOLVE: 
Art. 1º. Dispensar, a partir de 01/06/2015, os servidores WAGNER PONTES DE SOUSA, Técnico do MPU / Apoio Técnico-

Administrativo / Administração, matrícula nº 24.621, e EVANDRO VICENTE LEDESMA, Técnico do MPU / Apoio Técnico-Administrativo / 
Administração, matrícula nº 16.930, dos encargos de Gerente de  Registro de Preços e Gerente de Registro de Preços Substituto, respectivamente. 

Art. 2º. Designar, a partir de 01/06/2015, o servidor NAZARENO NUNES RODRIGUES, Técnico do MPU/Apoio Técnico 
Administrativo/Administração, matrícula nº 17813, ao encargo de Gerente de Registro de Preços, e, em seus impedimentos, o servidor THIAGO XAVIER 
BITENCOURT BEZERRA, Analista do MPU/Apoio Técnico-Especializado/Gestão Pública, matrícula nº 26631. 

Parágrafo único. É de responsabilidade do Gerente de Registro de Preços assinar e conduzir os procedimentos relativos a eventuais 
negociações dos preços registrados, bem como sugerir a aplicação de penalidades por descumprimento daquilo pactuado nas Atas de Registro de Preço. 

 
ÍGOR MIRANDA DA SILVA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | ADMIN-SC - 18989| 

PORTARIA Nº 272, DE 29 DE MAIO DE 2015 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Ato Conjunto PGR/CASMPU Nº 01/2014 e a Portaria PGR Nº 740, de 25 de setembro de 2014, resolve: 

Designar o Procurador da República Flávio Pavlov da Silveira, com exercício na Procuradoria da República no Município de Joinville, 
para responder, em substituição, sem prejuízo de suas atribuições originárias, pelo 2º ofício da Procuradoria da República no Município de Joinville, no 
período de 6 a 14 de junho de 2015, em virtude de designação do Procurador da República Davy Lincoln Rocha para atuar, em substituição, na 
Procuradoria da República no Município de Concórdia, com prejuízo das funções originárias, conforme Portaria nº 262, de 25 de maio de 2015. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SC - 19028| 
PORTARIA Nº 273, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
Dispõe sobre a delegação de atribuições do Procurador-Chefe da Procuradoria da 
República no Estado de Santa Catarina ao respectivo Secretário Estadual, na 
forma prevista no art. 34 do Regimento Interno Administrativo do MPF. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso dos poderes 
de delegação previstos no art. 34 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 382, de 5 de maio de 
2015, e 

Considerando que no Plano Estratégico Institucional do MPF para 2011-2020, na perspectiva de Processos Internos, tem-se como 
objetivo estratégico: Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável;  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 



DMPF-e Nº 99/2015- ADMINISTRATIVO Divulgação: sexta-feira, 29 de maio de 2015 Publicação: segunda-feira, 1 de junho de 2015 141 
 

Considerando a necessidade de agilidade na autorização de contratação de serviços de natureza continuada, na ordenação de despesas, 
na autorização para realização de licitações e adesão a ata de registro de preços, entre outras, 

RESOLVE: 
Art. 1º  Delegar ao Secretário Estadual da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina as atribuições do Procurador-Chefe 

previstas nos incisos XII, XIX, XX, XXI e XXII do art. 33 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, as quais são: 
(...) 
XII-autorizar a contratação de serviços de natureza continuada quando disponibilizada dotação orçamentária para o pagamento no 

respectivo exercício financeiro; 
(...) 
XIX-ordenar as despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos 

internos; 
XX-autorizar a realização de licitação e adesão a ata de registro de preços, observando a existência de dotação orçamentária para a 

aquisição de bem ou contratação de serviço; 
XXI-decidir recursos contra atos do Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou do pregoeiro e homologar resultados da 

licitações; 
XXII-revogar e anular licitações. 
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor com o Regimento Interno Administrativo do MPF, na data de 1º de junho de 2015, conforme 

artigo 2º da Portaria SG/MPF n. 382/2015, revogando-se as disposições em contrário. 
 

MARCELO DA MOTA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | ADMIN-SP - 36789| 
PORTARIA Nº 600, DE 27 DE MAIO DE 2015 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
previstas no inciso II, artigo 50 da Lei Complementar nº 75/93, de 20 de maio de 1993, em conformidade com a Portaria PGR nº Portaria PGR nº 591, 
de 20 de novembro de 2008, considerando a necessidade de designação de Membro do Ministério Público Federal para atuação, durante o funcionamento 
do Plantão Judiciário, nos pedidos, ações, procedimentos e medidas de urgência destinadas a evitar perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de 
locomoção, assim como os termos da Portaria nº 952/2008, de 19 de setembro de 2008, da Portaria 544, de 12 de maio de 2015 e o teor e-mail de 26 de 
maio de 2015 e do ofício nº 480(prm-grt-sp-00001679/2015), resolve:  

I – Alterar a Portaria n.º 544/2015, de 12 de maio de 2015, com publicação no Diário Eletrônico DMPF-e – caderno administrativo, 
de 26 de maio de 2015, página 14, e designar os Procuradores da República a seguir indicados para responderem pelo plantão judiciário das Subseções 
Judiciárias do Estado de São Paulo, com exceção da 1ª Subsessão Judiciária: 

 

PERÍODO DO PLANTÃO: PROCURADOR(A) DA REPÚBLICA: 

20 a 26 de julho Ângelo Augusto Costa 

27 de julho a 02 de agosto Raquel Cristina Rezende Silvestre 

24 a 30 de agosto Osvaldo dos Santos Heitor Júnior 
 

II – Determinar seja dado conhecimento aos Excelentíssimos Procuradores da República mencionados e a assessoria da Procuradora 
da República Marília Ribeiro Soares Ramos Ferreira, lotada na Procuradoria da República no Município de Guaratinguetá, ao Excelentíssimo Juiz Federal 
Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, à Unidade de Segurança Orgânica e a Coordenadoria das Procuradorias da República dos 
Municípios envolvidos. 

 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SP - 36852| 
PORTARIA Nº 601, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

previstas no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, bem como o Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 01/2014, a Instrução 
Normativa SG/MPU nº 1 e a Portaria PGR/MPF nº 740, todos de 25 de setembro de 2014, resolve:  

I – Designar o Procurador da República MARCOS ÂNGELO GRIMONE, membro titular do 21º Ofício da Procuradoria da República 
em São Paulo, para, no período de 25 de maio de 2015 a 03 de junho de 2015, substituir, mediante acumulação de ofícios, o Procurador da República 
MAURÍCIO FABRETTI, titular do 20º Ofício, daquela unidade, afastada por motivo de férias; 

II – Determinar seja dada ciência aos Procuradores interessados, bem como à Coordenadoria Jurídica e à Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas da PR-SP. 

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | ADMIN-SP - 36716| 
PORTARIA Nº 584, DE 21 DE MAIO DE 2015 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 
suas atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, resolve: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Art 1º – Incluir o procurador da República em São José do Rio Preto RODRIGO LUIZ BERNARDO SANTOS na composição do 
Grupo de Trabalho do Núcleo Estratégico de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, constituído pela Portaria nº 567, de 15 de maio de 
2015. 

Art 2º – Atualizar a composição do Grupo de Trabalho do Núcleo Estratégico de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio 
Público, que passa a ser composto pelos Procuradores da República Anamara Osório Silva, André Libonati, Angelo Augusto Costa, Áureo Marcus 
Makiyama Lopes, Carlos Alberto dos Rios Júnior, Carlos Roberto Diogo Garcia, Daniela Pereira Batista Poppi, Edilson Vitorelli Diniz Lima, Fernando 
Lacerda Dias, Gustavo Moysés da Silveira, José Rubens Plates, Leonardo Augusto Guelfi, Lúcio Mauro Carloni Fleury Curado, Rodrigo Luiz Bernardo 
Santos e Thiago Lacerda Nobre. 

Art 3º – Determinar seja dada ciência aos procuradores da República do estado de São Paulo. 
Art 4º –  Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 

THIAGO LACERDA NOBRE 
 

##ÚNICO: | ADMIN-SP - 1819| 
PORTARIA Nº 12, DE 29 DE MAIO DE 2015 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no art. 6º, VII, b, art. 7º, I, e 

38, I, da Lei Complementar nº 75/1993; 
b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, consoante arts. 

109, 127 e 129 da Constituição Federal, e Lei Complementar nº 75/1993; 
c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, e 

na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Decide converter o presente feito em INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.016.000429/2014-06, para promover apuração de eventuais 

irregularidades ocorrida na construção do condomínio residencial localizado em Sorocaba-SP, financiado pela CEF, pelo programa Minha Casa Minha 
Vida. 

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como Inquérito Civil. 
Após os registros e providências habituais, comunique-se esta instauração à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal para publicação, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 
87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
VINICIUS MARAJÓ DAL SECCHI 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | ADMIN-SE - 10618| 
PORTARIA Nº 108, DE 28 DE MAIO DE 2015 

 
Dispõe sobre a delegação de atribuições do Procurador-Chefe da Procuradoria da 
República no Estado de Sergipe à respectiva Secretária Estadual e sobre as 
designações do gestor financeiro, na forma prevista no art. 34 do Regimento 
Interno Administrativo do MPF. 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE, no uso dos 
poderes de delegação previstos no art. 34 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 382, de 5 de 
maio de 2015, e 

Considerando que no Plano Estratégico Institucional do MPF para 2011-2020, na perspectiva de Processos Internos, tem-se como 
objetivo estratégico: Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável;  

Considerando a necessidade de agilidade na autorização de contratação de serviços de natureza continuada, na ordenação de despesas, 
na autorização para realização de licitações e adesão a ata de registro de preços, entre outras, 

RESOLVE: 
Art. 1º Delegar à Secretária Estadual da Procuradoria da República no Estado de Sergipe as atribuições do Procurador-Chefe previstas 

nos incisos XII, XIX, XX, XXI e XXII do art. 33 do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, as quais são: 
(...) 
XII-autorizar a contratação de serviços de natureza continuada quando disponibilizada dotação orçamentária para o pagamento no 

respectivo exercício financeiro; 
(...) 
XIX-ordenar as despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos 

internos; 
XX-autorizar a realização de licitação e adesão a ata de registro de preços, observando a existência de dotação orçamentária para a 

aquisição de bem ou contratação de serviço; 
XXI-decidir recursos contra atos do Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou do pregoeiro e homologar resultados da  

licitações; 
XXII-revogar e anular licitações. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Art. 3º A delegação prevista no artigo anterior estende-se ao Secretário Estadual Substituto, bem como ao substituto eventual de 
respectiva Secretaria. 

Art. 4º Designar o Coordenador de Administração e o Coordenador de Administração Substituto, em caso de substituição, para 
gerirem despesas, como responsáveis financeiros, observadas as normas de administração financeira, contabilidade e controle interno, bem como toda a 
legislação pertinente à matéria e procedimentos internos desta Procuradoria. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor com o Regimento Interno Administrativo do MPF, na data de 1º de junho de 2015, conforme 
artigo 2º da Portaria SG/MPF n. 382/2015, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria PR/SE n.º 95/2014. 

 
HEITOR ALVES SOARES 
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