
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA PRES Nº 194, DE 7 DE MARÇO DE 2013.

Designa  comissão  do  Ministério  Público  Federal   no  Estado  do  Espírito 
Santo para o desenvolvimento do objetivo de contribuição estabelecido no 
painel de contribuição da PR/ES:  “Estreitar a relação com os demais órgãos 
e instituições, para criar espaço de interlocução.”

A PROCURADORA-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições previstas no art. 106, do Regimento 

Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria nº 591, de 20 de novembro de 2008, 

do Procurador-Geral da República e

CONSIDERANDO   que  o  Painel  de  Contribuição  desta  Unidade,  dentro  da 

perspectiva “processos internos”, traçou como objetivo estratégico “fomentar relacionamento com 

público de interesse”,

CONSIDERANDO, ainda,  que  o  objetivo  de  contribuição  do  Painel  de 

Contribuição  é  “estreitar  a  relação  com os  demais  órgãos  e  instituições,  para  criar  espaço  de 

interlocução”, 

CONSIDERANDO,  finalmente, que foi instaurado o  Processo Administrativo nº 

1.17.000.000086/2013-14,  para o acompanhamento do cumprimento do mencionado objetivo de 

contribuição e da iniciativa decorrente, RESOLVE:

Art.  1º   Designar  Comissão  composta  pelos  seguintes  servidores:  MÁRIO 

ALBERTO DA SILVA FILHO, matrícula 05135-7, lotado na Assessoria de Pesquisa e Análise; que 

atuará  como  secretário,    MARINALDA RAMOS BARCELOS,  matrícula  04061-4,  lotada  no 

Núcleo de Recursos Humanos, e RENATO DE CASTRO JUNIOR, matrícula 14955-1, lotado no 

Gabinete do 2º Ofício Criminal.

Parágrafo único -  O Procurador  da República JÚLIO CÉSAR DE CASTILHOS 

OLIVEIRA COSTA atuará como Presidente da Comissão.

Art. 2º  A Comissão ora designada,  terá como principais atribuições:
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1 - promover pesquisa entre as instituições sugeridas, identificando oportunidades de 

parcerias e cooperação, nas áreas administrativa e jurídica, conforme a conveniência e o interesse 

da Procuradoria da República no Estado Espírito Santo, na Capital e Municípios;

2 – estabelecer contatos com as instituições de interesse;

3  -  firmar  parcerias  com  as  instituições  identificadas  como  relevantes  para  o 

desempenho institucional  e as metas traçadas, e

4  –  acompanhar   o  prazo  dos  convênios  (parcerias)  e  proceder  a  avaliação  dos 

resultados. 

Art. 3º  A presente Comissão terá o dia 31 de dezembro de 2013 para desenvolver as 

suas  atribuições  elencadas  no  artigo  1º,  obedecendo  o  cronograma  básico-2013  (PLANO  DE 

AÇÃO), fixado para o desenvolvimento da iniciativa de contribuição:  “Criar uma comissão de 

membros  e  servidores  para  promover  visitação  a  estas  instituições,e  vice-versa,   para 

identificar oportunidades de parcerias”.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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