
DA SECRETARIA ESTADUAL - SE

Da Estrutura Administrativa

Art. 10. A Secretaria Estadual da PR/DF é dirigida pelo Secretário Estadual,  nomeado

livremente pelo Procurador-Chefe.

Art. 11. A Secretaria Estadual da PR/DF possui a seguinte composição:

I - Divisão de Segurança Orgânica e Transporte - DISOT;

II - Setor do Plan-Assiste;

III - Serviço de Saúde – SERSA;

IV - Serviço de Conformidade dos Registros de Gestão;

V - Coordenadoria Jurídica e de Documentação – COJUD;

VI - Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC;

VII - Coordenadoria de Administração – CA;

VIII - Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP.

Das Atribuições

Do Secretário Estadual

Art. 12. Compete à Secretaria Estadual planejar, organizar, dirigir e monitorar a execução

das atividades administrativas no âmbito da PR/DF, observando as diretrizes e políticas

nacionais e ordens expedidas pelo Procurador-Chefe.

Art. 13. Compete ao Secretário Estadual:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas a sua área de atuação;

II - Praticar atos de gestão administrativa e financeira;

III - Dirigir, na esfera de atuação da Secretaria e atendendo as diretrizes da autoridade

superior, as ações da PR/DF, bem como promover o seu inter-relacionamento com as

demais unidades do Ministério Público Federal;

IV - Auxiliar  o Procurador-Chefe  no  estabelecimento  de  diretrizes  administrativas e  na



implantação de programas e projetos no âmbito da PR/DF;

V - Zelar pela correta aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, respeitando

os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e

no Plano Plurianual, observando as normas pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI - Aprovar as propostas de programação e reprogramação orçamentárias relativas à

Unidade encaminhando-as ao Procurador-Chefe para ratificação;

VII - Acompanhar e  supervisionar  as  ações concernentes à  gestão e  ao  planejamento

orçamentário e  financeiro, inclusive os projetos de lei em tramitação no Congresso

Nacional sobre a matéria;

VIII - Aplicar a licitantes e fornecedores penalidade de advertência e multa;

IX - Celebrar e rescindir contratos sobre assuntos de sua esfera de competência;

X - Contratar, mediante autorização do Procurador-Chefe, serviços de caráter continuado

quando  houver  disponibilidade  orçamentária no plano interno  para o pagamento  no

exercício financeiro correspondente;

XI - Autorizar a instauração de processos administrativos, visando à apuração de

infrações e aplicação de penalidades em desfavor de licitantes e contratados;

XII - Encaminhar  processos  administrativos,  quando  cabível,  à  autoridade  competente

para aplicação de penalidades administrativas, acompanhado de parecer fundamentado;

XIII - Exercer juízo de reconsideração ou encaminhar recurso hierárquico ao

Procurador-Chefe quanto à aplicação de penalidade de advertência e de multa;

XIV - Propor à autoridade competente o arquivamento de processos administrativos

instaurados em desfavor de licitantes e contratados;

XV - Propor ao Procurador-Chefe as prioridades de atendimento das demandas

relacionadas à mudança de sede, construções e aquisições de imóveis;

XVI - Coordenar,  supervisionar  e  gerenciar  os  processos  de  aquisição,  construção,

reforma, ampliação e locação de imóveis relativos à PR/DF;

XVII - Propor ao Procurador-Chefe a alienação de bens móveis;

XVIII - Expedir portarias para a designação de gestores e fiscais de contratos, bem como

instruções de serviços;



XIX - Autorizar a dispensa e declarar situação de inexigibilidade de licitação;

XX - Decidir os conflitos de atribuições entre as áreas vinculadas à Secretaria;

XXI - Viabilizar informações inerentes à PR/DF, na sua esfera de  competência, para

subsidiar a prestação de contas do Ministério Público Federal;

XXII - Auxiliar o Procurador-Chefe no processamento dos requerimentos de diárias e

passagens,  bem como, com o auxílio da Assessoria de Planejamento e Gestão

Estratégica, acompanhar  e analisar a execução das despesas correspondentes e

fornecer informações para subsidiar  a programação orçamentária para o exercício

subsequente; 

XXIII - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos dos

setores subordinados;

XXIV - Exercer o controle de frequência dos chefes dos setores subordinados;

XXV - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Secretaria;

XXVI - Manter  o Procurador-Chefe informado sobre todas e quaisquer necessidades e

ocorrências relevantes, referentes a todos os setores sobre sua responsabilidade;

XXVII - Confeccionar,  quando  solicitado,  informações,  pesquisas,  relatórios  ou

estatísticas;

XXVIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Secretaria Estadual; e

XXIX - Exercer outras atribuições fixadas pelo Procurador-Chefe, observando o limite das

competências que lhe foram conferidas.

Da Divisão de Segurança Orgânica e Transporte
- DISOT -

Art. 14. A Divisão  de  Segurança  Orgânica  e  Transporte  da  PR/DF  possui  em  sua

estrutura a Seção de Transportes - SETRAN.

Art. 15. Compete ao Chefe da Divisão de Segurança Orgânica e Transporte:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas a sua área de atuação;

II - Realizar  reuniões  periódicas  para  ajustes  e  alinhamento  dos  procedimentos  da

Divisão;



III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Divisão;

IV - Exercer o controle de frequência dos chefes dos setores vinculados à Divisão;

V - Gerir as questões administrativas da Divisão;

VI - Manter  o  Procurador-Chefe  e  o  Secretário  Estadual  informados  sobre  todas  e

quaisquer necessidades e ocorrências relevantes, referentes a todos os setores sobre sua

responsabilidade;

VII - Coordenar as ações decorrentes do planejamento estratégico relativas a setores da

Divisão;

VIII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;

IX - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;

X - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Divisão; e

XI - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Art. 16. Compete à Divisão de Segurança Ogânica e Transporte: 

I - As atividades de segurança e transporte institucional;

II - Assessorar o Procurador-Chefe nas questões relativas à segurança institucional;

III - Elaborar, implementar e atualizar o Plano de Segurança Orgânica da PR/DF,

observando as orientações da Secretaria de Segurança Institucional;

IV - Auxiliar o Procurador-Chefe a dar publicidade oficial ao Plano de Segurança

Orgânica da  PR/DF, após  homologação pelo Secretário-Geral  do Ministério Público

Federal;

V - Executar  a atividade de assessoria técnica de segurança, bem  como auxiliar  a

Secretaria de Segurança Institucional, quando solicitado;

VI - Mapear os sistemas e serviços essenciais e situações de emergência e elaborar

planos e procedimentos que visem aumentar o nível de segurança da PR/DF;

VII - Compartilhar conhecimentos, dados e informações relacionadas a assuntos de

segurança, fortalecendo o canal  técnico e operacional  entre a Secretaria de Segurança

Institucional e a PR/DF;



VIII - Auxiliar a Secretaria  de  Segurança Institucional,  quando solicitado,  nas  atividades

de proteção de membros, servidores e, se necessário, de seus familiares, para garantia

do exercício das funções institucionais;

IX - Recepcionar e conduzir membros, autoridades, servidores e outras pessoas

relacionadas às  atividades  institucionais do Ministério Público Federal, quando

autorizado pela autoridade competente;

X - Transportar materiais e processos administrativos, judiciais e extrajudiciais com a

respectiva entrega e protocolização, garantindo a segurança do objeto transportado;

XI - Realizar diligências que envolvam a atividade de segurança institucional;

XII - Entregar notificações e intimações, para a localização de pessoas e

levantamento de informações;

XIII - Realizar a fiscalização dos contratos de segurança e bombeiro civil da PR/DF;

XIV - Realizar a fiscalização dos contratos de recepcionistas e telefonistas;

XV - Realizar a fiscalização do contrato de chaveiro;

XVI - Realizar a fiscalização do contrato do circuito fechado de televisão (CFTV);

XVII - Realizar a fiscalização do contrato de detector de metais;

XVIII - Realizar a fiscalização do contrato de raio-X;

XIX - Supervisionar os procedimentos de saída de materiais, equipamentos e volumes,

bem como o sistema de controle de acesso de visitantes na PR/DF;

XX - Vistoriar as instalações internas e externas da P R / D F, realizando rondas  e

inspeções inopinadas;

XXI - Manter atualizado o registro de controle de recebimento, entrega e

cadastramento dos  crachás  funcionais fornecidos  pela Secretaria de Segurança

Institucional, bem como o resgate do crachá por ocasião da saída da PR/DF;

XXII - Controlar o sistema de claviculário da PR/DF;

XXIII - Inspecionar, conduzir e registrar a movimentação e recolhimento de veículos

automotores; e

XXIV - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas



pela chefia imediata.

Do Setor do Programa de Saúde e Assistência Social
- Plan-Assiste -

Art. 17. Compete ao chefe do Setor do Plan-Assiste na PR/DF: 

I - Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relativas à sua área de atuação;

II - Zelar  pelas  diretrizes  do  Planejamento  Estratégico  Institucional  em  sua  área  de

atuação; e

III - Zelar pelo cumprimento do Regulamento Geral do Plan-Assiste.

Art. 18. Compete ao substituto do Plan-Assiste na PR/DF:

I - Auxiliar o chefe de Setor do Plan-Assiste no planejamento, na organização, na direção

e no controle das atividades previstas neste Regimento; e

II - Substituir o  chefe de Setor do Plan-Assiste em seus impedimentos, afastamentos e

vacância.

Art. 19. Ao Setor do Plan-Assiste na PR/DF compete:

I - Realizar serviços de atendimento, tais como:

a) Enviar para a perícia médica os procedimentos que necessitem de autorização

pericial.;

b) Prestar  orientações  e  esclarecimentos  aos  membros  e  servidores,  ativos  e

inativos acerca dos procedimentos e benefícios disponíveis;

c) Emitir  autorizações  de  procedimentos  clínicos,  cirúrgicos,  paramédicos  e

odontológicos;

d) Receber e enviar ao setor de faturamento do Plan-Assiste na PGR os pedidos

de reembolsos médicos, odontológicos e de auxílios com recursos próprios; 

e) Receber documentos de beneficiários e promover a atualização dos sistemas

informatizados do Plan-Assiste;

f) Solicitar e entregar cartões de identificação dos beneficiários;

g) Realizar  o  cadastramento  de  beneficiários  nos  sistemas  informatizados  do

Plan-Assiste;



h) Prestar  informações  aos  beneficiários,  membros  e  servidores  acerca  das

condições  de  ingresso  e  permanência  no  Programa  de  Saúde,  bem  como  da  sua

utilização;

i) Atualizar e manter os dados cadastrais de beneficiários no sistema de gestão;

j) Solicitar e entregar cartões para utilização na rede credenciada própria e nas

redes auxiliares;

k) Fornecer  informações  à  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas  em  casos  de

vacância de servidores;

l) Enviar  comunicações  aos  membros  e  servidores  sobre  assuntos  de  seu

interesse referentes ao Plan-Assiste.

Do Serviço de Saúde
- SERSA -

Art. 20. O Serviço de Saúde da PR/DF é integrado pelos Serviços Médico, Odontológico e

de Enfermagem.

Art. 21. Compete  aos  responsáveis  pelos  Serviços  Médico,  Odontológico  e  de

Enfermagem, em seus respectivos Setores:

I - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos;

II - Promover a capacitação e a motivação dos servidores;

III - Exercer o controle de frequência dos servidores;

IV - Gerir as questões administrativas;

V - Manter  o  Procurador-Chefe  e  o  Secretário  Estadual  informados  sobre  todas  e

quaisquer necessidades e ocorrências relevantes;

VI - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;

VII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;

VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas; e

IX - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Art. 22. Ao Compete ao Serviço Médico: 



I - Prestar assistência médica no sentido preventivo, assistencial e curativo, por meio do

atendimento interno;

II - Coordenar,  supervisionar  e  orientar  a  prestação  dessa  assistência  aos  servidores

lotados na ESMPU/PR/DF;

III - Realizar exames de sanidade e capacidade física dos servidores;

IV - Prestar assistência, em regime de urgência e/ou emergência, ao servidor, prestador

de serviços, estagiários e visitantes que, estando nas dependências do edifício, venham a

necessitar de tal atendimento;

Art. 23. Ao Compete ao Serviço Odontológico: 

I - Oferecer serviços de dentística (restaurações, estética) e periodontia simples (limpeza)

para membros e servidores da PR/DF e da ESMPU;

II - Realizar programas de promoção e prevenção de saúde para membros e servidores

da PR/DF e da ESMPU;

III - Realizar perícias para autorização de procedimentos pelo Plan-Assiste, inclusive para

dependentes. 

IV - Prestar assistência, em regime de urgência e/ou emergência, ao servidor, prestador

de serviços, e estagiários. 

Art. 24. Ao Compete ao Serviço de Enfermagem: 

I - Verificar  sinais  vitais,  administrar  medicamentos  prescritos,  fazer  curativos  simples,

retirar pontos cirúrgicos e executar tratamentos diversos como: nebulização, aplicação de

compressa quente e fria, eletrocardiograma, bem como fornecer orientações de saúde

compatíveis com sua formação;

II - Fazer anotações das observações e cuidados prestados no prontuário do paciente; 

III - Ordenar os consultórios médicos após consultas e exames médicos;

IV - Registrar  estatísticas  das  atividades  controlar  e  repor  estoques  de  materiais  e

formulários nos consultórios médicos;

V - Acompanhar  pacientes,  na  ambulância,  ao  serviço  de  emergência  dos  hospitais,

quando necessário; 

VI - Preencher e encaminhar pedidos de almoxarifado e farmácia; e



VII - Recolher, lavar e secar o material a ser encaminhado à Central de Esterilização de

Materiais. 

Seção VIII

Do Serviço de Conformidade dos Registros de Gestão 

Art. 25. O Serviço de Conformidade dos Registros de Gestão é realizado por qualquer

servidor designado para a tarefa, desde que não seja concomitantemente responsável

pela emissão dos documentos que controlará nem pelo registro da conformidade contábil.

Art. 26. Ao Serviço de Conformidade dos Registros de Gestão compete:

I - Organizar, supervisionar, monitorar e executar a certificação dos registros dos atos e

fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado

de  Administração Financeira -  SIAFI, além da existência de documentos hábeis  que

comprovem as operações; e

II - Desenvolver outras atividades inerentes à finalidade  do  Serviço, quando

determinadas pela chefia imediata.


