
M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O  F E D E R A L
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE

PORTARIA N.º 135 DE 16 DE JULHO DE 2014

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 

CONSIDERANDO a necessidade da Procuradoria da República no Município de 
Tabatinga/AM  de  se  entregar  autos  judiciais/IPLs  e  correspondências  in  loco e  de 
eventualmente se realizar diligências externas na municipalidade;

CONSIDERANDO que atualmente a Procuradoria da República no Município de 
Tabatinga/AM não dispõe de Técnico do MPU/Técnico de Apoio Especializado/Segurança 
Institucional e Transporte;

CONSIDERANDO a previsão do art. 8º da Portaria PGR/MPU n.º 513, de 23 de 
julho de 2003, que possibilita, no âmbito do MPU, o uso de veículos funcionais por outros 
profissionais que não os especificados naquela norma, quando presentes as exceções previstas 
na Lei n.º 9.327, de 9 de dezembro de 1996;

CONSIDERANDO preenchidos os requisitos para aplicação do art. 1º da Lei n.º 
9.327, de 9 de dezembro de 1996;

RESOLVE:

Art.  1º.  Estabelecer  normas  a  serem aplicadas  no  âmbito  da  Procuradoria  da 
República  no  Município  de  Tabatinga/AM  para  entrega  de  autos  judiciais/IPLs  e  de 
correspondências nas agências dos Correios e, eventualmente, entrega de correspondências in  
loco e realização de diligências externas na municipalidade, por servidores não ocupantes do 
cargo de Técnico do MPU/Apoio Especializado/Segurança Institucional e Transporte.

§ 1º. A entrega de autos judiciais/IPLs e de correspondências nas agências dos 
Correios e, eventualmente, a entrega de correspondências in loco e a realização de diligências 
externas  na  municipalidade,  dar-se-á  na  forma  de  revezamento  entre  os  servidores 
estipulados no caput, preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 2º, em escala mensal a 
ser  definida  pelos  Procuradores  da  República  lotados  na  Procuradoria  da  República  no 
Município de Tabatinga/AM.

§ 2º. Nos casos de impedimento do servidor escalado na forma do § 1º, assumirá a 
escala  o  próximo  servidor  relacionado  em  escala,  caso  esteja  em  serviço;  não  havendo 
próximo  servidor  relacionado  em  escala  ou  estando  este  impedido,  assumirá  a  escala  o 
servidor menos antigo relacionado em escala, sob condição de ulterior compensação da escala 
com os servidores ora impedidos. 
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Art. 2º. Os servidores escalados na forma do § 1º do art. 1º poderão utilizar os 
veículos  funcionais  da  Procuradoria  da  República  no  Município  de  Tabatinga/AM,  sob 
condição de serem habilitados com Carteira Nacional de Habilitação válidas tipos “B”, “C”, 
“D” ou “E”, atendidos os procedimentos de controle e registro do uso dos veículos funcionais 
previstos na Portaria PGR/MPU n.º 513, de 23 de julho de 2003.

§ 1º.  Para efeitos do  caput,  deverá ser mantida,  nos assentamentos  funcionais, 
cópia  autenticada  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação,  desde  que  observado  o  prazo  de 
validade, dos servidores escalados na forma do § 1º do art. 1º.

Art. 3º. Os casos omissos serão resolvidos em consenso entre os Procuradores da 
República lotados na Procuradoria da República no Município de Tabatinga/AM.

Art. 4º.  Cientifique-se, cumpra-se, publique-se. 

TATIANA ALMEIDA DE ANDRADE DORNELLES
Procuradora-Chefe
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