
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

EDITAL Nº 57, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015.
PROCESSO DE OPÇÃO

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA EM EXERCÍCIO, no uso de suas

atribuições, tendo em vista o disposto no art. 49, XX, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de

1993, e considerando o imóvel funcional vago decorrente de desocupação, resolve:

Art.  1º  Declarar  aberto  processo  de  opção  para  ocupação  de  imóvel  funcional

localizado no SHIS QI 13, conjunto 2, casa 8, Lago Sul, Brasília -DF, para os membros lotados na

Procuradoria  Regional  da  República  da  1ª  Região  e  na  Procuradoria  da  República  no  Distrito

Federal, por meio de sistema eletrônico específico.

Art.  2º  Os  Procuradores  Regionais  da  República  e  Procuradores  da  República

deverão  manifestar-se  mediante  inscrição  em  formulário  eletrônico,  disponível  no  endereço

<https://aplicativos.pgr.mpf.gov.br/horus>, opção “GPS-Net”, menu “PGR - processo de opção para

ocupação de imóvel funcional”, no período de 16/11/2015 a 27/11/2015, até às 19h, indicando seu

interesse no imóvel. Eventuais alterações ou desistências deverão ser efetuadas por intermédio do

mesmo formulário. 

§ 1º. Somente serão admitidas as manifestações de interesse realizadas por meio do

formulário eletrônico, nos termos do caput. 

§  2º.   O  período  de  visitação  será  o  mesmo  que  figura  no  caput,  devendo  seu

agendamento ser realizado previamente perante a Central de Atendimento a Membros – CAM, no

ramal 5830 ou pelo e-mail:pgr-cam@mpf.mp.br, para possibilitar o deslocamento e supervisão da

Secretaria de Engenharia e Arquitetura-SEA.

§  3º.  Será  disponibilizado  na  página  da  Central  de  Atendimento  a  Membros  na

Intranet  da  Procuradoria  Geral  da  República,  no  endereço  <http://intranet.mpf.mp.br/areas-

tematicas/administrativas/sg/central-de-atendimento-a-membros>,  opção  “Informe  Membros”,  a

cópia do laudo técnico de vistoria do imóvel funcional oferecido para ocupação, que retrata o estado

atual da edificação.
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Art. 3º O membro que atualmente perceba a verba de ajuda de custo para  moradia,

continuará  a  receber  a  vantagem  até  que  ocupe  o  imóvel,  que  ocorrerá  com  a  orientação  da

Secretaria-Geral do Ministério Público Federal para início da mudança, até 30 dias da publicação do

resultado.

Art.  4º  O  imóvel  será  ocupado  no  estado  em  que  se  encontra,  competindo  ao

ocupante, sem ônus para o erário, a realização dos eventuais reparos e benfeitorias. 

Art. 5º O critério de antiguidade na carreira definirá o resultado.

Art. 6º Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral da República.
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