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PORTARIA Nº 102 DE 30 DE MAIO DE 2014

Regulamenta  a  criação  do  
Conselho  de  Servidores  da  
PR/AM.

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

AMAZONAS, no uso de suas atribuições regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir o Conselho de Servidores da PR/AM.

Art. 2º. O Conselho de Servidores terá a seguinte composição:

I – Secretário Estadual;

II – Um Assessor do GABPC;

III – Servidor com mais tempo de serviço na Procuradoria;

IV – Um servidor de qualquer área indicado pelos servidores da PR/AM;

V – Um servidor lotado em Gabinete;

VI – Um servidor lotado na Coordenadoria de Administração;

VII – Um servidor lotado na Coordenadoria Jurídica e Documentação.
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§1º O servidor com mais tempo de serviço na PR/AM que estiver impedido por já 

ocupar  outro  cargo  com  cadeira  no  Conselho  ou  que  não manifestar  interesse  em compor  o 

Conselho,  será  substituído  pelo  próximo  com  mais  tempo,  em  uma  linha  sucessória,  até  o 

preenchimento da vaga; 

§2º O servidor com mais tempo na PR/AM, ocupante da vaga III, terá como seu 

suplente o próximo da linha sucessória;

§3º Os ocupantes das vagas de IV a VII do Conselho serão escolhidos por votação 

interna, por meio eletrônico através da página da intranet da PR/AM e terá suas regras divulgadas 

por ocasião da eleição;

§4º Os ocupantes das vagas III a VII terão mandato de dois anos, após o qual 

serão realizadas novas eleições;

§5º Os suplentes das vagas I e II serão os substitutos dos respectivos Cargos;

§6º Os suplentes das vagas IV a VII serão os da linha sucessória dos mais votados 

para cada vaga.

Art.  3º. O  Conselho  terá  reuniões  quinzenais,  podendo  ocorrer  em intervalo 

menor por provocação de qualquer um de seus Membros ou por demanda da Procuradora-Chefe;

Art. 4º.  As reuniões ordinárias serão abertas  à comunidade interna e terão sua 

pauta divulgada com antecedência mínima de 72hs através do portal da intranet da PR/AM, que 

constará também o horário e local da reunião.

Parágrafo Único. Será necessária a presença de ao menos um represente da área, 

setor ou assunto a que se referir o tema da pauta da reunião ordinária. 

Art. 5º. Compete ao Conselho:

mailto:gabprocchefe@pram.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS

Av. André Araújo, nº 358 – Aleixo – CEP 69060-000 - Telefone: (92) 2129-4658 - 2129-4738
Correio eletrônico: gabprocchefe@pram.mpf.gov.br

I – Deliberar sobre assuntos de interesse da comunidade interna, rotineiros ou não 

à Administração da PR/AM, propondo soluções ou estudos complementares;

II –  Expedir  recomendações  que  se fizerem necessárias  para cumprimento  de 

normas, procedimentos e resoluções internas;

III – Elaborar seu regimento interno;

IV – Encaminhar ata das reuniões a Procuradora-Chefe da PR/AM.

Art.  6º.  Os  servidores  titulares  dos  assentos  de  III  a  VII  do  Conselho  de 

Servidores farão jus a compensação de um dia de jornada de trabalho por ano exercido a atividade 

de Conselheiro.

Art. 7º Casos omissos ou conflitosos serão dirimidos pela Procuradora-Chefe da 

PR/AM.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TATIANA ALMEIDA DE ANDRADE DORNELLES
Procuradora-Chefe
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