
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

PORTARIA Nº 3, DE 12 DE MAIO DE 2009.

 A 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL,  através  de  sua  Coordenadora,  nos  termos  do  art.  5º,  inciso  II,  alínea  “d”  da  Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 e considerando o disposto na Portaria 4ª CCR Nº 02, 

de 21/11/05, que instituiu Grupos de Trabalho na 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, com vistas 

a  proporcionar  discussões  sobre  temas  de  interesse  nacional,  que  direcionem os  processos  de 

tomada de decisão no âmbito das ações do Ministério Público Federal, na área de meio ambiente e 

do  patrimônio  cultural;  a  definir  estratégias  de  atuação  e  de  parcerias  para  a  geração  de 

procedimentos uniformes e coerentes entre si, considerado o papel de intervenção estratégica que o 

Ministério Público Federal vem realizando em benefício da sociedade; e a oferecer contribuições e 

subsídios técnicos, que fundamentem as ações dos Procuradores da República, para assegurar a 

conservação e proteção dos recursos ambientais e do patrimônio cultural brasileiro e considerando 

a necessidade de uniformizar a forma de atuação dos referidos Grupos de Trabalho, resolve:

Art. 1º. Os Grupos de Trabalhos de que trata esta Portaria serão integrados por 3 

(três) membros titulares, dos quais um será o coordenador, e 2 (dois), membros suplentes, e serão 

assessorados por um Analista Pericial, vinculado à 4ª CCR, doravante denominado Apoio Técnico.

Parágrafo  Único.  O(a)  Coordenador(a)  do  Grupo de  Trabalho (GT),  escolhido(a) 

pelo(a) Coordenador(a) da 4ª CCR, deverá indicar um dos membros titulares para responder pelo 

GT durante seus impedimentos eventuais e temporários.

Art. 2º. A designação dos componentes do Grupo de Trabalho será feita por meio de 

Portaria do(a) Coordenador(a) da 4ª CCR.

Art. 3º. Para realização dos trabalhos, o(a) Coordenador(a) do Grupo de Trabalho 

poderá:

Convidar  quaisquer  servidores  da  4ª  CCR ou  representantes  de  outros  órgãos  e 

entidades,  públicos  ou privados,  bem como solicitar  a  colaboração de especialistas  na matéria.

Solicitar  informações  a  órgãos  da  Administração Pública,  exceto  a  Ministros  de  Estado,  e  aos 
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representantes da 4ª CCR nos Estados, podendo solicitar a expedição do pedido pela Coordenação 

da Câmara, sempre que considerar necessário.

Propor  à  Coordenação  da  4ª  CCR  a  edição  de  Recomendações,  Enunciados  e 

Portarias.

Art. 4º. Os Grupos de Trabalho deverão reunir-se, pelo menos, duas vezes ao ano e 

deverão remeter o cronograma anual de reuniões à Coordenação da 4ª CCR, juntamente com o 

relatório das atividades desenvolvidas no ano anterior.

A convocação dos membros do GT para as reuniões do Grupo deve ser submetida 

previamente à Coordenação da Câmara.

O Coordenador do GT deverá solicitar à Coordenação da 4ª CCR as providências 

relativas ao deslocamento dos membros participantes da reunião com, no mínimo, 5 dias úteis de 

antecedência da data estabelecida.

Parágrafo Único. Caso fique demonstrada a necessidade de reuniões não previstas no 

cronograma,  o(a)  Coordenador(a)  do  Grupo  encaminhará  à  Coordenação  da  Câmara  pedido, 

devidamente fundamentado, com um prazo mínimo de antecedência de 15 dias úteis, solicitando as 

providências necessárias à realização da reunião.

Art. 5º. Os Grupos de Trabalho devem apresentar ao colegiado da Câmara Relatório 

Anual das atividades desenvolvidas no período, até o dia 10 de janeiro de cada ano, justificando a  

necessidade ou não da manutenção do GT para o período subseqüente.

Art.  6º.  A 4.ª  CCR  assegurará  o  apoio  técnico  e  administrativo  necessário  ao 

funcionamento dos Grupos de Trabalho.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SANDRA CUREAU

Publicada no BSMPF, Brasília, DF, p. 4, 1. quinzena maio. 2009.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/123456789/39752/BSMPF_090509.pdf

