
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO

PORTARIA Nº 106, DE 09 DE AGOSTO DE 2016.

Institui utilização do Sistema Nacional de Pedidos - SNP como meio
oficial de uso obrigatório para o registro de solicitações de serviços
junto à Coordenadoria de Informática (COINF/PRMA) na PR-MA.

O  PROCURADOR-CHEFE  SUBSTITUTO  DA  PROCURADORIA  DA

REPÚBLICA  NO  MARANHÃO  –  PR/MA,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  no

Regimento interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR nº 591, de

20 de novembro de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir a utilização do Sistema Nacional de Pedidos - SNP como

meio oficial obrigatório para o registro de solicitações de serviços junto à Coordenadoria

de Informática (COINF/PRMA) no âmbito da Procuradoria da República no Maranhão.

Art. 2º O Sistema Nacional de Pedidos tem como finalidades:

a)  Padronizar  a  forma  de  solicitação  de  serviços  de  Tecnologia  da

Informação e Comunicação em todo o MPF;

b) Buscar a redução do tempo de resolução de incidentes e problemas, por

meio do uso de uma base de conhecimentos de toda a TI do MPF;

c) Possibilitar a implantação de política de acordo de nível de serviço e o

catálogo de serviços já disponível no sistema.

Art.  3º  O  Catálogo  de  serviços  cobertos  pela  COINF  é  patrocinado  e

atualizado  pela  Secretaria  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicações

(STIC /PGR). Nele estão incluídos todos os serviços e o respectivo acordo de nível de

serviço. O Catálogo de Serviços encontra-se disponível para consulta em:

http://intranet.prma.mpf.mp.br/informatica/coordenadoria-de-informatica#cat-logo-de-serv

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/19881/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20591%2020%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202008.pdf?sequence=16&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/19881/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20591%2020%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202008.pdf?sequence=16&isAllowed=y
http://intranet.prma.mpf.mp.br/informatica/coordenadoria-de-informatica#cat-logo-de-serv


Art.  4º  O  SNP  estará  disponível  24  horas  por  dia,  ininterruptamente,

ressalvados os períodos de manutenção do sistema.

§  1º  O  sistema  deverá  ser  disponibilizado  na  intranet  da  PR-MA,  no

endereço eletrônico: https://portal.mpf.mp.br/snp/

Art. 5º. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto

nesta Portaria serão dirimidos pelo Coordenador de Informática da PR-MA.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário.
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