
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

    PORTARIA MPF/PRPE/C. Adm./103, DE 29 DE JUNHO DE 2015

O CHEFE ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, instituídas pelo artigo 50, inciso II, da Lei 
Complementar n.º 75/93 e pelo artigo 106 da Portaria PGR nº 591/2008 (Regimento In-
terno do Ministério Público Federal), alterado pela Portaria PGR/MPF nº 727/2011;

CONSIDERANDO a Portaria PGR/MPU n.º 41, de 25.6.2014, com suas alte-
rações posteriores, que dispõe sobre a concessão de diárias e passagens aos membros e 
servidores do Ministério Público da União;

CONSIDERANDO os trâmites administrativos desta Procuradoria da Repú-
blica em Pernambuco;

RESOLVE:

Art. 1º – Os coordenadores de PRMs e seus respectivos substitutos serão os 
cadastradores das solicitações de diárias e/ou passagens dos membros ministeriais e ser-
vidores lotados nas respectivas unidades.

Art. 2º – O chefe da Seção de Transporte desta Procuradoria da República 
em Pernambuco e seu respectivo substituto serão os cadastradores das viagens em-
preendidas pelos servidores ocupantes do cargo de técnico do MPU/apoio técnico-admi-
nistrativo/segurança institucional e transporte lotados na PRPE.

Art. 3º –  A Coordenadoria de Gestão de Pessoas será responsável por ca-
dastrar as viagens realizadas pelos servidores e membros ministeriais lotados na PRPE, 
com exceção do disposto no art. 2º.

Parágrafo Único – Caso haja alguma PRM com exercício provisório na capi-
tal, caberá à Coordenadoria de Gestão de Pessoas cadastrar as solicitações de diárias e 
passagens referentes aos servidores e procuradores da República da referida unidade mi-
nisterial.

Art. 4º – O requerimento de viagem, que poderá incluir diárias e/ou passa-
gens, deverá ser cadastrado e enviado ao revisor, por meio do Sistema de Gestão de Via-
gens – SGV, com antecedência mínima de oito dias úteis da data do deslocamento aéreo 
internacional, de seis dias úteis da data do deslocamento aéreo nacional e de dois dias 
úteis do deslocamento terrestre.

§ 1º – Em se tratando de audiências judiciais ou de ocorrências no plantão, 
não programadas, bem como nos casos de busca ou entrega de processos e documentos 
urgentes, os requerimentos de viagens poderão ser excepcionalmente cadastrados no 
sistema pertinente com antecedência de um dia útil da data do deslocamento terrestre, 
sendo necessário o envio de mensagem eletrônica à Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
com a justificativa da impossibilidade do cumprimento do prazo previsto no caput.

§ 2º – Nos eventos promovidos pelos ramos do MPU, o requerimento de via-
gem deverá ser cadastrado e encaminhado ao revisor com antecedência mínima de quin-
ze dias úteis quando houver participação de mais de dez pessoas, e submetido ao autori-
zador no prazo de dois dias úteis após aquele encaminhamento.
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§ 3º – Após o envio para revisão dos requerimentos de viagens, os cadas-
tradores deverão encaminhar mensagem eletrônica à Coordenadoria de Gestão de Via-
gens, informando o número da solicitação de viagem cadastrada.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Recife, 29 de junho de 2015.

RAFAEL RIBEIRO NOGUEIRA FILHO
Procurador da República

Chefe Administrativo
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