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Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Distrito Federal

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Fica instituído o Regimento Interno da Procuradoria da República no Distrito

Federal, doravante denominada “PR/DF”, em complemento ao Regimento Interno do

Ministério Público Federal.

Art. 2º. A  PR/DF  é  Unidade  Gestora  no  âmbito  da  administração  do  Ministério

Público  Federal,  cabendo  aos  seus  Órgãos  Administrativos  seguir  a  política

administrativa  adotada  pelas  secretarias  integrantes  da  Secretaria-Geral  da

Procuradoria-Geral da República.

Art. 3º. A  PR/DF  pertence  ao  segundo  grupo  de  procuradorias,  de  acordo  com

classificação adotada pela Procuradoria-Geral da República.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PR/DF

Art. 4º. A PR/DF tem a seguinte estrutura organizacional:

I - Gabinete do Procurador-Chefe;

II - Gabinete do Procurador Regional dos Diretos do Cidadão;

III - Colégio de Procuradores:

a) Gabinete do Procurador Coordenador Criminal;

b) Gabinete do Procurador Coordenador Cível;

c) Gabinete do Procurador Coordenador de Combate à Corrupção;

d) Gabinetes dos Procuradores da República.

IV - Secretaria Estadual.

Art. 5º. A estrutura administrativa da Procuradoria da República no Distrito Federal

encontra previsão no anexo constante do TÍTULO XII deste Regimento.

Parágrafo único. O anexo  de  que trata  o  caput poderá  ser  alterado  por  ato  do
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Procurador-Chefe da PR/DF.

TÍTULO III
DO GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

CAPÍTULO I
Da Estrutura Administrativa

Art. 6º. O gabinete do Procurador-Chefe da PR/DF possui a seguinte composição:

I - Chefia de Gabinete - GABPC;

II - Assessoria Jurídica - ASSJUR;

III - Assessoria de Comunicação Social - ASCOM;

IV - Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada - ASSPA;

V - Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica – APGE;

a) Escritório de Processos Organizacionais – EPO;

VI - Serviço de Apoio aos Gabinetes – SAG.

VII - Assessoria Especial;

CAPÍTULO II
Das Atribuições

Seção I
Do Procurador-Chefe da Procuradoria da República

Art. 7º.  O Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal será

designado  pelo  Procurador-Geral  da  República  para  mandato  de  dois  anos,  de

acordo com os termos de ato regulamentar de competência do Procurador-Geral da

República.

Parágrafo único. O biênio é contado ininterruptamente, a partir do dia primeiro de

outubro dos anos ímpares.

Art. 8º. Ao Procurador-Chefe da PR/DF compete: 

I - Planejar,  organizar,  gerenciar  e  monitorar  as  atividades  administrativas  da

Unidade;

II - Autorizar ou adotar as providências administrativas inerentes ao funcionamento

da Unidade, respeitadas as atribuições privativas em lei ou no Regimento Interno do
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MPF.

III - Zelar pela execução do Planejamento Estratégico Institucional;

IV - Seguir  as  diretrizes  e  políticas  institucionais  administrativas  definidas  pela

Secretaria-Geral do MPF; 

V - Fazer cumprir as orientações expedidas pela Administração superior;

VI - Prover e desprover os cargos em comissão, até o limite estabelecido em

lei, e as funções de confiança no âmbito da PR/DF; 

VII - Dar posse aos servidores que lhe forem subordinados;

VIII - Definir a lotação interna dos servidores;

IX - Instaurar sindicância e processo administrativo  disciplinar  contra servidores e

aplicar penalidades de advertência e suspensão de até 30 (trinta) dias;

X - Gerir  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  de  forma  vinculada  às  ações

destinadas nos planos internos do Ministério Público Federal e zelar pela sua correta

aplicação, observando as normas pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal;

XI - 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;

XII - Autorizar  a  contratação  de  serviços  de  natureza  continuada  quando

disponibilizada  dotação  orçamentária  para  o  pagamento  no  respectivo  exercício

financeiro;

XIII - Aplicar a licitantes e contratados a penalidade de suspensão temporária de

licitar e contratar com a Unidade;

XIV - Decidir recursos hierárquicos relativos às penalidades de advertência e multa

aplicadas pelo Secretário Estadual a licitantes e fornecedores;

XV - Exercer juízo de reconsideração relativo à penalidade de suspensão temporária

de licitar e contratar com a PR/DF ou encaminhar recurso hierárquico ao Procurador-

Geral da República;

XVI - Ratificar a dispensa ou inexigibilidade de licitação para contratação de bens e

serviços;
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XVII - Aprovar  ou  firmar  contratos,  ajustes  e  termos  de  cooperação  e  celebrar

convênios  de  caráter  administrativo,  que  tenham  efeito  no  âmbito  da  Unidade

Administrativa Gestora, exceto quando o signatário for o Presidente da República, o

Vice-Presidente  da  República,  membro  do  Congresso  Nacional,  Ministro  do

Supremo  Tribunal  Federal,  Ministro  de  Estado,  Ministro  de  Tribunal  Superior,

Ministro do Tribunal de Contas da União ou Chefe de Missão Diplomática de caráter

permanente;

XVIII - Solicitar ao Secretário-Geral autorização para realização de horas extras, no

âmbito  da  PR/DF  ou  requerer  o  respectivo  pagamento,  quando  realizadas  em

caráter de urgência;

XIX - Ordenar as despesas conforme a programação orçamentária aprovada pela

Secretaria-Geral, respeitando os respectivos planos internos;

XX - Autorizar  a  realização  de  licitação  e  adesão  a  ata  de  registro  de  preços,

observando  a  existência  de  dotação  orçamentária  para  a  aquisição  de  bem  ou

contratação de serviço; 

XXI - Decidir  recursos  contra  atos  do  Presidente  da  Comissão  Permanente  de

Licitação ou do Pregoeiro e homologar resultados das licitações; 

XXII - Revogar e anular licitações;

XXIII - Conceder  aos  servidores  adicional  noturno,  auxílio-funeral,  licença

capacitação e licença para tratar de interesses particulares;

XXIV - Autorizar afastamento de servidores para participar de curso de formação; 

XXV - Decidir  sobre  permuta  de  servidores,  lotação  provisória  para  exercício  de

função e lotação provisória por carência de pessoal no âmbito da Procuradoria da

República no Distrito Federal; 

XXVI - Encaminhar  à  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas  do  Ministério  Público

Federal, até o mês subsequente ao da autorização ou concessão dos afastamentos

e licenças dos membros, boletim informando as referidas ocorrências;

XXVII - Decidir sobre a alienação de bens móveis no âmbito da Unidade; 

XXVIII - Presidir  as reuniões do Colégio de Procuradores da PR/DF e zelar  pelo

cumprimento das deliberações aprovadas pelo mesmo;
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XXIX - Organizar a escala de férias dos Procuradores da República;

XXX - Orientar  a  Coordenadoria  Jurídica  nos  assuntos  diretamente  ligados  à

atividade-fim da Procuradoria da República no Distrito Federal, em especial quanto à

distribuição e movimentação de feitos processuais e extraprocessuais, distribuição

de audiências, padronização de certidões e procedimento de classificação temática;

XXXI - Solicitar, a pedido de outra Procuradoria ou de cidadão, vista de processo

judicial que se encontra sem vinculação a ofícios desta PR/DF;

XXXII - Executar as atribuições de Procurador-distribuidor na PR/DF.

XXXIII - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas

Art. 9º. As atribuições do Procuradores-chefe previstas nos incisos XII, XIX, XX, XXI

e XXII do artigo anterior poderão ser delegadas ao Secretário Estadual da PR/DF.

Seção II
Da Chefia de Gabinete

Art. 10. Ao Chefe de Gabinete incumbe:

I - Planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as atividades realizadas pela

Chefia de Gabinete;

II - Prestar assistência à autoridade superior em sua representação;

III - Organizar a agenda de audiências e de despachos do Procurador-Chefe;

IV - Incumbir-se do preparo dos expedientes do Procurador-Chefe;

V - Manter atualizado o arquivo contendo expedientes do Procurador-Chefe;

VI - Supervisionar e controlar as atividades administrativas do Gabinete;

VII - Coordenar  a  elaboração  de  estudos,  pesquisas  e  projetos  de  interesse  do

Gabinete, sob demanda do Procurador-Chefe;

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

estatísticas;

IX - Administrar os recursos humanos do Gabinete do Procurador-Chefe e efetuar o

controle de frequência dos chefes dos setores vinculados à Chefia de Gabinete e.

por ordem do Procurador-Chefe, dos demais integrantes da Chefia de Gabinete;

X - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do
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Setor;

XI - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Setor;

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

ocorrências relevantes, referentes ao Gabinete;

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

XIV - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Chefia de Gabinete; e

XV - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  a  sua  finalidade  determinada  pela

autoridade superior.

Art. 11. Aos servidores vinculados à Chefia de Gabinete incumbe auxiliar o Chefe de

Gabinete na realização das atividades mencionadas no artigo anterior.

Seção III
Da Assessoria Jurídica

- ASSJUR -

Art. 12. Ao chefe da Assessoria Jurídica compete:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela Assessoria;

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

Assessoria;

III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores da Assessoria;

IV -  Exercer o controle de frequência dos integrantes da Assessoria;

V - Gerir as questões administrativas da Assessoria;

VI - Manter o Procurador-Chefe e, no que couber, o Secretário Estadual informados

sobre  todas  e  quaisquer  necessidades  e  ocorrências  relevantes,  referentes  à

Assessoria;

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

estatísticas;

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

IX - Elaborar e encaminhar ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos

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

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

pela chefia imediata.

Art. 13. À Assessoria Jurídica compete: 

I - Fazer  o exame de legalidade das minutas de contratos,  acordos e  convênios

firmados no âmbito da PR/DF e opinar sobre a legalidade de processos licitatórios e

de contratações;

II - Assessorar o Procurador-Chefe nas matérias que lhes forem submetidas;

III - Responder às consultas sobre matéria jurídica administrativa;

IV - Acompanhar as Súmulas Administrativas e os pareceres com efeitos normativos

aprovados pelo Procurador-Geral da República ou pelo Secretário-Geral no Âmbito

do  Ministério  Público  Federal,  além  de  outros  também  relacionados  com  as

atividades da Assessoria Jurídica; e

V -  Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade e determinadas pela

chefia imediata.

Seção IV
Da Assessoria de Comunicação Social

- ASCOM -

Art. 14. Ao Chefe da Assessoria de Comunicação Social compete:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela ASCOM;

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

Assessoria;

III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores da Assessoria;

IV -  Exercer o controle de frequência dos servidores da Assessoria;

V - Gerir as questões administrativas da Assessoria;

VI - Manter o Procurador-Chefe e, no que couber, o Secretário Estadual informados

sobre  todas  e  quaisquer  necessidades  e  ocorrências  relevantes,  relacionados  à

comunicação social, no Âmbito da PR/DF.

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

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

IX - Elaborar e encaminhar ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos

da Coordenadoria;

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

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

pela chefia imediata.

Art. 15. Compete à Assessoria de Comunicação Social:

I - Coordenar,  orientar  e  desenvolver  campanhas  de  comunicação  e  divulgação

institucionais da PR/DF;

II - Orientar os setores na realização de campanhas de comunicação e divulgação

dos atos de interesse da Instituição e de seu público;

III - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade e determinadas pela

chefia imediata;

IV - Implementar as estratégias, programas, projetos e atividades de comunicação

da Unidade, em consonância com a política de comunicação definida pelo Ministério

Público Federal para públicos externos e internos da Instituição;

V - Assessorar  os  membros  e  os  servidores  da  Unidade  em  atividades  de

comunicação social;

VI - Orientar, coordenar e efetuar contatos com a imprensa;

VII - Produzir  material  jornalístico  sobre  atividades  da  Unidade  e  divulgá-lo  em

veículos internos e externos;

VIII - Organizar  e  difundir  internamente  informações  administrativas  e  outras  de

interesses de membros, servidores e prestadores de serviços;

IX - Acompanhar, divulgar internamente e manter arquivo das notícias de interesse

da Unidade publicadas pela imprensa (clipping);

X - Manter registros fotográficos e videográficos de eventos realizados na Unidade

ou por ela organizados;

XI - Gerenciar  a  Intranet  e  Internet  da  Unidade,  em colaboração com a área de
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informática e demais áreas;

XII - Coordenar eventos e visitas de interesse da Unidade, de acordo com as normas

de Cerimonial Público;

XIII - Trabalhar em coordenação com a Secretaria de Comunicação da Procuradoria-

Geral da República e com as Assessorias de Comunicação das demais Unidades do

Ministério Público Federal;

XIV - Coordenar a atuação dos setores envolvidos na preparação da infraestrutura

de áudio e vídeo para eventos ocorridos na PR/DF, tais como reuniões, palestras e

outras atividades nos auditórios e gravações em geral; e

XV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Seção V
Da Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada

- ASSPA -

Art. 16. A  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  Descentralizada  é  subordinada

administrativa e funcionalmente ao Gabinete do Procurador-Chefe, sendo vinculada

tecnicamente  à  Secretaria  de  Pesquisa  e  Análise  da  Procuradoria-Geral  da

República.

Art. 17. A  ASSPA  será  coordenada  operacionalmente  por  um  Procurador-

Coordenador titular e um substituto, designados por ato do Procurador-Chefe, pelo

prazo de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado.

Art. 18. Compete ao Procurador-Coordenador da ASSPA:

I - Planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de pesquisa,

processamento,  análise,  gestão  do  conhecimento  e  diligências  externas  de  sua

Unidade, inclusive no que tange às ações operacionais e estratégicas; 

II - Assistir  o  Procurador-Chefe  no  relacionamento  com  órgãos  e  entidades  que

disponham de dados, informações e estruturas necessárias à atuação da Unidade

do MPF,  propondo inclusive,  nos âmbitos estadual  e  municipal,  a  celebração de

convênios, cooperações técnicas e protocolos de intercâmbio de informações; 

III - Indicar ao Procurador-Chefe os servidores a serem designados para a Unidade

descentralizada da ASSPA/MPF,  inclusive  aqueles  que exercerão as  funções de
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chefe titular e substituto; 

IV - Informar  à  SPEA/PGR,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  a  movimentação  de

servidores na Unidade descentralizada; 

V - Denegar a realização de pesquisas, serviços, diligências ou atividades quando

incompatíveis com as funções da Unidade descentralizada ou quando não houver

meios adequados para o seu cumprimento; e

VI - Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Art. 19. São atribuições da Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada:

I - Assessorar  técnica  e  operacionalmente  os  Procuradores  da  República  no

desempenho de suas funções institucionais; 

II - Assistir  o  Procurador-Chefe  no  relacionamento  com  órgãos  e  entidades  que

disponham de dados, informações e estruturas necessárias à atuação institucional,

propondo inclusive a celebração de convênios, cooperações técnicas e protocolos

de intercâmbio de informações; 

III - Realizar o cadastramento, o controle, a desativação e a reativação de senhas de

usuários nos sistemas disponibilizados por órgãos externos, mediante delegação da

SPEA/PGR ou de acordo com os procedimentos descritos em convênios firmados

diretamente pela Unidade descentralizada;

IV - Pesquisar, coletar, armazenar, gerenciar, proteger, processar, analisar e difundir

dados,  internos  ou  externos,  inclusive  produzindo  conhecimento,  necessários  ao

exercício das funções institucionais dos membros do MPF; 

V - Assegurar  a  cadeia  de  custódia  das  provas  e  informações  sigilosas  que

estiverem sob sua responsabilidade; 

VI - Classificar,  gerenciar  e  controlar  os  dados,  informações  e  conhecimentos,

segundo o grau de importância e sigilo,  e a sua disseminação aos membros do

MPF; 

VII - Interagir  localmente  com  outros  órgãos  públicos,  dentro  da  missão  da

ASSPA/MPF; 

VIII - Manter relacionamento com a respectiva unidade de Segurança Institucional
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para o aperfeiçoamento de suas atividades; 

IX - Realizar  diligências  externas,  quanto  aos  procedimentos  investigatórios  da

atividade finalística; e 

X - Exercer  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade  e  determinadas  pela

autoridade competente.

Parágrafo único. As competências previstas neste artigo, quando se referirem às

atividades de análise e de gestão do conhecimento, somente poderão ser realizadas

nos termos de Memorandos de Instrução a serem expedidos pela SPEA/PGR.

Art. 20. Os serviços da ASSPA serão realizados quando solicitados pelos membros

do MPF ou por servidor designado, com o objeto da demanda, a identificação do

número do procedimento ou processo a que  se refere e contendo todos os dados

conhecidos pelo solicitante que facilitem a realização dos serviços.

Parágrafo único. Os pedidos não instruídos com as informações mencionadas no

caput deste artigo não serão atendidos pela ASSPA.

Art. 21. As  demandas  obedecerão  à  ordem  cronológica,  ressalvados  os  casos

urgentes ou aqueles definidos pela ASSPA.

Art. 22. A  ASSPA,  no  exercício  de  suas  atividades,  produzirá  os  seguintes

documentos: 

I - Relatório de Análise (RA): produzido com base em apreciação técnica dos dados

e  informações  obtidos,  elaborado  por  servidor  devidamente  habilitado  pela

SPEA/PGR; 

II - Relatório de Conhecimento (RCON): subsidiar a tomada de decisões estratégicas

relacionadas às funções institucionais do MPF; 

III - Relatório de Documentação (RD): organizar ou sistematizar dados e informações

encaminhados à ASSPA; 

IV - Relatório Circunstanciado de Diligência Externa (RCDE): apresentar os achados

da diligência externa;

V - Relatório de Informação (RI): expor dados e informações, contendo sugestões de

diligências ou descrição da documentação que o instrui; e 

VI - Relatório de Pesquisa (RP): expor dados e informações coletados. 
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§1º. Os  Relatórios  de  Análise  somente  poderão  ser  executados  por  servidores

públicos com formação superior, os quais deverão possuir certificado expedido pela

SPEA/PGR  em  decorrência  de  aprovação  em  curso  específico  e  preencher

requisitos estabelecidos em Memorando de Instrução. 

§2º. A ASSPA poderá produzir outros documentos inerentes à sua finalidade, desde

que previstos em Memorandos de Instrução, bem como os relativos à comunicação

de atividade administrativa  e os relatórios ou cadernos automatizados gerados a

partir do acesso aos sistemas disponíveis.

§3º. Os documentos produzidos pela Asspa deverão ser armazenados em sistema

próprio da unidade.

Art. 23. A  ASSPA  deverá  adotar  as  medidas  de  segurança  necessárias  ao

desempenho de suas atividades, conforme rotina estabelecida em conjunto com a

respectiva unidade de Segurança Institucional.

Art. 24. Todo  material  sigiloso  ou  sensível  encaminhado  à  ASSPA,  para  fins  de

armazenamento ou custódia, será devidamente acompanhado de pedido escrito de

membro  do  MPF,  o  qual  será  submetido  à  autorização  da  Coordenação  da

respectiva unidade.

Parágrafo único. O período de armazenamento ou custódia de material sigiloso ou

sensível pela Asspa corresponderá àquele necessário à realização dos trabalhos.

Seção VI
Da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

- APGE -

Art. 25. Compete ao Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela APGE;

II - Promover a capacitação e a motivação dos servidores da Assessoria;

III - Exercer o controle de frequência dos integrantes da Assessoria;

IV - Gerir as questões administrativas da Assessoria;

V - Manter o Procurador-Chefe e, no que couber, o Secretário Estadual informado

sobre  todas  e  quaisquer  necessidades  e  ocorrências  relevantes,  referentes  à

Assessoria;
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VI - Providenciar,  quando  solicitado,  informações,  pesquisas,  relatórios  ou

estatísticas;

VII - Elaborar  e  encaminhar  ao  Procurador-Chefe  o  planejamento  anual  dos

trabalhos da Assessoria;

VIII - Manter atualizado o manual de rotinas da Assessoria; e

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

pela chefia imediata.

Art. 26. Compete à Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica:

I - Elaborar  e  monitorar  instrumentos  de  planejamentos  e  relatórios  de  planos,

painéis e metas no âmbito da PR/DF;

II - Apoiar atividades e projetos que aprimoram métodos de trabalho do Ministério

Público Federal, com foco em resultados para a sociedade;

III - Apoiar a formalização e a gestão da execução da estratégia no software utilizado

no  Ministério  Público  Federal,  cadastrando  e  atualizando  tempestivamente  o

planejamento da PR/DF e os projetos sob sua gerência;

IV - Informar a Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica sobre atualizações

do planejamento da PR/DF, prestando as informações adicionais e disponibilizando

documentos quando solicitados;

V - Apoiar  a  disseminação  das  ações  de  comunicação  ligadas  ao  planejamento

estratégico no âmbito da PR/DF;

VI - Reportar à Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica os resultados e as

possibilidades de aperfeiçoamento do planejamento da PR/DF;

VII - Apoiar a captação de informações de diagnósticos promovidos pela Secretaria-

Geral;

VIII - Auxiliar os gestores da unidade a implementar políticas e diretrizes definidas

pelas Secretarias e Unidades Nacionais;

IX - Prestar  assessoria  à  chefia  superior  no  planejamento  e  monitoramento  da

estratégia organizacional alinhados ao planejamento orçamentário;

X - Realizar  estudos,  levantamentos  e  análises  de  natureza  orçamentária  e
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financeira visando ao aprimoramento do planejamento da PR/DF;

XI - Colaborar  com  a  realização  da  proposta  orçamentária  do  Ministério  Público

Federal,  apresentando análise técnica de caráter avaliativo sobre as informações

encaminhadas pelas respectivas chefias da PR/DF;

XII - Coordenar a inserção e a atualização das informações da PR/DF no Portal da

Transparência do Ministério Público Federal e em outros ambientes virtuais em que

se fizer necessário o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, ressalvada a

responsabilidade de cada setor promover a transparência das informações sob sua

incumbência;

XIII - Colaborar  com  o  processo  de  avaliação  de  desempenho  realizado  pelos

cogestores no âmbito da PR/DF, conforme regulamentação específica do sistema de

planejamento;

XIV - Analisar as informações da avaliação da execução orçamentária e financeira

da PR/DF, com base em regulamento específico; 

XV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Seção VII
Do Escritório de Processos

- EPO -

Art. 27. O Escritório de Processos da PR/DF - EPO/PR/DF detêm as atribuições da

melhoria de processos na Procuradoria.

Art. 28. Compete ao EPO/PR/DF:

I - Apoiar  os  Gerentes  de  Processos  no  acompanhamento  e  avaliação  de  cada

processo;

II - Fomentar ações de melhoria contínua dos processos;

III - Participar  e  acompanhar  a  gestão  dos  projetos  que  envolvem  melhorias  de

processos;

IV - Fomentar a integração entre os processos e áreas envolvidas;

V - Consolidar  os  registros,  documentações,  avaliação  de  melhores  práticas  e

difusão de aprendizados;
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VI - Manter e promover a metodologia e melhores práticas de gestão por processos

(padrões, regras e medidas de desempenho);

VII - Realizar a interlocução entre os gerentes de processos com a Administração;

VIII - Promover treinamento e desenvolvimento de pessoal nas melhores práticas de

gestão de processos;

IX - Avaliar e gerir o portfólio de processo da PR/DF e a sua governança;

X - Observar  a  integração  dos  escritórios  de  processos  das  Procuradorias  da

República  nos  estados  e  das  Procuradorias  Regionais  da  República  feita  pelo

Escritório de Processos no MPF.

Art. 29. Os  processos  organizacionais  no  âmbito  da  PR/DF  serão  geridos  por

Gerentes de Processos designados pelo Procurador-chefe da PR/DF e que atuarão

conforme orientações previstas em regulamento próprio.

Art. 30. Ao Gerente de Processo compete:

I - Coordenar, organizar e acompanhar a execução das atividades do processo de

trabalho;

II - Fornecer informações detalhadas do processo de trabalho à Chefia da PR/DF

para tomada de decisão;

III - Participar de projetos de melhoria de processos, quando necessário;

IV - Propor  melhorias  do  processo  de  trabalho,  quando  não  houver  projeto  em

andamento;

V - Promover a capacitação das pessoas executantes do processo.

Seção VIII
Do Serviço de Apoio aos Gabinetes

- SAG -

Art. 31. O Serviço de Apoio aos Gabinetes (SAG) tem a finalidade de:

I - Substituir  os  técnicos  administrativos  lotados  nos gabinetes  de  Procurador  da

República (denominados secretários) durante seus afastamentos; e

II - Atuar  como  orientador  e  disseminador  dos  procedimentos  padronizados  aos

servidores  desses  gabinetes,  relativos  ao  trâmite,  registro  e  controle  dos  feitos,

conforme  normas  emanadas  pela  SEJUD/PGR,  Corregedoria  do  MPF,  Chefia
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Administrativa da PR/DF e COJUD.

Art. 32. Compete ao Chefe do Serviço de Apoio aos Gabinetes:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pelo SAG;

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

Serviço;

III - Promover a capacitação e a motivação dos secretários dos gabinetes;

IV - Exercer o controle de frequência dos servidores integrantes do Serviço;

V - Gerir as questões administrativas do Serviço;

VI - Elaborar  a  escala  dos  técnicos  administrativos  lotados  nos  gabinetes  dos

Procuradores da República que deverão atuar em apoio ao SAG;

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

ocorrências relevantes, referentes ao SAG;

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

estatísticas;

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

X - Elaborar e encaminhar ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos

do SAG;

XI - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do SAG; e

XII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Art. 33. Compete ao Serviço de Apoio aos Gabinetes:

I - Elaborar, manter atualizado e difundir padronização de procedimentos para todos

os  secretários  de  gabinete,  em conformidade  com as  orientações  da  COJUD e

Chefia Administrativa da PRDF, em acordo com as normas pertinentes, emanadas

pela SEJUD/PGR e Corregedoria do MPF;

II - Cumprir orientações funcionais da COJUD e norma específica que instituiu ou

regulamentou o SAG;

III - Coordenar e orientar o trabalho dos Secretários dos Gabinetes que estiverem

19



prestando auxílio ao SAG;

IV - Realizar todas as tarefas pertinentes aos secretários, em apoio aos gabinetes

que estiverem sem esses servidores, listadas no Art. 57. , no que couber.

Seção IX
Da Assessoria Especial

- ASSESP -

Art. 34. A Assessoria Especial é composta por um assessor.

Art. 35. Compete à Assessoria Especial:

I - Chefiar  o  Serviço  de  Apoio  aos  Gabinetes  –  SAG,  quando  não  houver  outro

servidor designado para essa função;

II - Planejar as acumulações de ofícios e elaborar os documentos pertinentes;

III - Prestar assistência ao Procurador-Chefe, desenvolvendo estudos e pesquisas,

bem como exercendo encargos específicos que lhe sejam determinados;

IV - Auxiliar na elaboração de minutas de despachos, ofícios, memorandos, portarias

e demais atos atribuídos à Chefia da unidade;

V - Orientar e consolidar a elaboração de planos e projetos de trabalho, bem como

acompanhar a sua execução;

VI - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  determinadas  pelo

Procurador Chefe da PRDF.

TÍTULO IV
DO PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

CAPÍTULO I
Da Estrutura Administrativa

Art. 36. O gabinete do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão na Procuradoria

da República do Distrito Federal conta, em sua composição, com os servidores que

integram o gabinete do Procurador da República titular da PRDC/DF.

Art. 37. O  Procurador  Regional  dos  Direitos  do  Cidadão  e  seus  substitutos são

eleitos pelo  Colégio de Procuradores da República e nomeados pelo Procurador

Federal dos Direitos do Cidadão para um mandato de 2 (dois) anos.

CAPÍTULO II
Das Atribuições
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Art. 38. Compete ao Procurador Regional dos Direitos do Cidadão: 

I - A  defesa  dos  direitos  constitucionais  do  cidadão,  sempre  que  se  cuidar  de

garantir-lhe o respeito pelos Poderes Públicos Federais, órgãos da Administração

Pública  direta  e  indireta,  concessionárias  e  permissionárias  de  serviços  públicos

federais, ou por entidades que exerçam outra função delegada da União;

II - Organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as

normas específicas editadas sobre a matéria; e

III - Fixar  o  horário  de  trabalho  dos  servidores  lotados  no  respectivo  gabinete,

observados os regulamentos existentes.

TÍTULO V
DO COLÉGIO DE PROCURADORES

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 39. Compõem o Colégio de Procuradores todos os Procuradores da República

lotados na Procuradoria da República no Distrito Federal.

Parágrafo único. Os  Procuradores  da  República  em  lotação  provisória  na

Procuradoria  da  República  no  Distrito  Federal  tem  direito  a  voto  em  todas  as

questões submetidas à apreciação do Colégio de Procuradores.

Art. 40. As regras de funcionamento do Colégio de Procuradores estão dispostas

em Resolução da PR/DF.

Art. 41. Compete ao Colégio de Procuradores da PR/DF:

I - Eleger o Procurador-Chefe da Unidade;

II - Eleger o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão;

III - Eleger o Procurador Coordenador da Assessoria de Pesquisa e Análise;

IV - Eleger o Procurador Coordenador de Estágio;

V - Regulamentar em caráter complementar as matérias atinentes ao exercício da

atuação funcional na PR/DF e em especial:

a)  As regras  de  distribuição  de feitos  judiciais  e  extrajudiciais  entre  os  diversos

ofícios da PR/DF;
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b) As atribuições de cada ofício;

c) As regras locais de substituição entre os ofícios;

e) As regras locais de movimentação de membros entre os ofícios;

VI - Decidir em âmbito local os conflitos de atribuições entre dois ofícios;

CAPÍTULO II
Do Coordenador Cível

Seção I
Da Estrutura Administrativa

Art. 42. O  gabinete  do  Coordenador  Cível  conta,  em  sua  composição,  com  os

servidores que integram o gabinete do Procurador Coordenador Cível.

Art. 43. O Coordenador Cível e o Coordenador Cível Substituto são eleitos pelos

membros lotados na Divisão Cível, para um mandato de 2 (dois) anos, coincidente

com o mandato do Procurador-chefe.

Seção II
Das Atribuições

Art. 44. São atribuições do Coordenador Cível e, na sua ausência, de seu substituto:

I - Dirimir eventuais dúvidas referentes aos procedimentos e processos cíveis;

II - Propor e abrir concurso de remoção interna entre membros lotados na Divisão

Cível  para  vinculação  às  varas  Federais  para  fins  de  audiência,  inspeção  e

correição;

III - Indicar ao Procurador-Chefe os Procuradores lotados na Divisão Cível a serem

designados para acompanhar trabalhos, eventos ou cursos, a partir de solicitações

encaminhadas pelas Câmaras de Coordenação e Revisão, Procuradoria-Geral da

República e Escola Superior do MPU, após apuração dos interessados e com base

nos critérios fixados pela Divisão Cível; e

IV - Propor e coordenar as reuniões da Divisão Cível;

V - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas.

Art. 45. A Coordenadoria Jurídica, a Divisão Cível e o Cartório Cível, quanto aos

temas  dispostos  no  artigo  precedente,  serão  orientados  diretamente  pelo

Coordenador Cível ou, na sua ausência, seu substituto e a eles se reportarão, sem a
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intermediação do Procurador-Chefe.

Parágrafo único. O  Procurador-Chefe  será  cientificado  sempre  que  o  objeto  da

orientação extrapolar o âmbito da Divisão Cível e do Cartório Cível.

CAPÍTULO III
Do Coordenador Criminal

Seção I
Da Estrutura Administrativa

Art. 46. O  gabinete do Coordenador Criminal conta, em sua composição, com os

servidores que integram o gabinete do Procurador Coordenador Criminal.

Art. 47. O Coordenador Criminal  e o Coordenador Criminal Substituto são eleitos

pelos membros lotados na Divisão Criminal,  para um mandato de 2 (dois)  anos,

coincidente com o mandato do Procurador-chefe.

Seção II
Das Atribuições

Art. 48. São  atribuições  do  Coordenador  Criminal  e,  na  sua  ausência,  de  seu

substituto:

I - Dirimir eventuais dúvidas referentes aos procedimentos e processos criminais;

II - Indicar  ao  Procurador-Chefe  os  Procuradores  lotados  na  Divisão  Criminal  a

serem designados para acompanhar os trabalhos de inspeção das Varas Federais

Criminais e da Turma Recursal, após apuração dos interessados e realização de

sorteio;

III - Indicar  ao  Procurador-Chefe  os  Procuradores  lotados  na  Divisão  Criminal  a

serem  designados  para  acompanhar  trabalhos,  eventos  ou  cursos,  a  partir  de

solicitações  encaminhadas  pelas  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão,

Procuradoria-Geral  da República e Escola Superior do MPU, após apuração dos

interessados e com base nos critérios fixados pela Divisão Criminal;

IV - Propor e presidir as reuniões da Divisão Criminal;

V - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas;

Art. 49. A Coordenadoria Jurídica, a Divisão Criminal e o Cartório Criminal, quanto

aos  temas  dispostos  no  artigo  precedente,  serão  orientados  diretamente  pelo

Coordenador Criminal ou, na sua ausência, seu substituto e a eles se reportarão,
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sem a intermediação do Procurador-Chefe.

Parágrafo único. O  Procurador-Chefe  será  cientificado  sempre  que  o  objeto  da

orientação extrapolar o âmbito da Divisão Criminal e do Cartório Criminal.

CAPÍTULO IV
Do Coordenador do Combate a Corrupção

Seção I
Da Estrutura Administrativa

Art. 50. O  gabinete  do  Coordenador  do  Combate  à  Corrupção  conta,  em  sua

composição,  com  os  servidores  que  integram  o  gabinete  do  Procurador

Coordenador do Combate à Corrupção.

Seção II
Das Atribuições

Art. 51. São  atribuições  do  Coordenador  de  Combate  à  Corrupção  e,  na  sua

ausência, de seu substituto:

I - Orientar e dirimir  eventuais dúvidas referentes aos procedimentos e processos

em tema de combate à corrupção;

II - Indicar ao Procurador-Chefe os Procuradores lotados na Divisão de Combate à

Corrupção a  serem designados para  acompanhar  os  trabalhos  de  inspeção das

Varas  Federais  Cíveis  e  Criminais  e  das  Turma  Recursais,  após  apuração  dos

interessados e realização de sorteio;

III - Indicar ao Procurador-Chefe os Procuradores lotados na Divisão de Combate à

Corrupção a serem designados para acompanhar trabalhos, eventos ou cursos, a

partir  de  solicitações  encaminhadas pelas  Câmaras  de Coordenação  e  Revisão,

Procuradoria-Geral  da República e Escola Superior do MPU, após apuração dos

interessados e com base nos critérios fixados pela Divisão de Combate à Corrupção;

IV - Propor e presidir as reuniões da Divisão de Combate à Corrupção.

V - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas;

Art. 52. A Coordenadoria Jurídica, as Divisões Cível e Criminal e os Cartórios Cível

e  Criminal,  quanto  aos  temas  dispostos  no  artigo  precedente,  serão  orientados

diretamente pelo Coordenador de Combate à Corrupção ou, na sua ausência, por

seu substituto e a eles se reportarão, sem a intermediação do Procurador-Chefe.
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Parágrafo único. O  Procurador-Chefe  será  cientificado  sempre  que  o  objeto  da

orientação extrapolar a temática do combate à corrupção ou interferir nas rotinas das

Divisões Cível e Criminal.

CAPÍTULO V
Dos Gabinetes de Procuradores da República

Seção I
Da Estrutura Administrativa

Art. 53. Os  Gabinetes  dos  Procuradores  da  República  possuem  a  seguinte

estrutura:

I - Procurador da República;

II - Analista de Apoio Jurídico;

III - Assessores Jurídicos;

IV - Secretário;

V - Estagiário.

Seção II
Das Atribuições

Subseção I
Dos Procuradores da República

Art. 54. Aos  Procuradores  da  República,  no  exercício  de  suas  funções

administrativas, compete:

I - Adotar  providências  administrativas  para  o  bom  andamento  dos  serviços  no

âmbito do respectivo gabinete;

II - Fixar  horário  de  trabalho  dos  servidores  e  estagiários  lotados  em  gabinete,

observadas as normas gerais da unidade;

III - Designar, quando solicitado, servidor para efetuar os registros pertinentes nos

aplicativos de gerenciamento do Ministério Público Federal;

IV - Organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as

normas específicas editadas sobre a matéria;

V - Zelar  pelo  fiel  registro  de informações,  das manifestações e  da inclusão das

íntegras das peças no sistema de informação oficial.
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Subseção II
Dos Analistas de Apoio Jurídico

Art. 55. Compete aos analistas de apoio jurídico dos gabinetes dos Procuradores da

República: 

I - Prestar assessoramento jurídico ao ofício no qual está lotado;

II - Realizar triagem inicial dos procedimentos e documentos recebidos no gabinete,

dando ciência ao Membro nos casos em que necessitem de diligências urgentes;

III - Executar, com tempestividade, minutas de atos e diligências determinados pelo

Membro do MPF;

IV - Efetuar atividades de caráter administrativo, conforme orientação do Procurador

da República que atuar no ofício em que estiver lotado; e

V - Cumprir  as  orientações  de  caráter  administrativo  emanadas  pela  Procurador-

Chefe da PR/DF.

Subseção III
Dos Assessores Jurídicos

Art. 56. Compete aos assessores de gabinetes dos Procuradores da República: 

I - Prestar assessoramento jurídico ao Procurador da República;

II - Executar, com tempestividade, minutas de atos e diligências determinados pelo

Membro do MPF;

III - Desenvolver  estudos  e  pesquisas  de  interesse  do  Procurador,  bem  como

exercer encargos específicos que lhe sejam determinados; e

IV - Cumprir  as orientações de caráter administrativo  emanadas pela Procurador-

Chefe da PR/DF.

Subseção IV
Dos Secretários de Gabinete

Art. 57. Compete aos Secretários dos gabinetes dos Procuradores da República: 

I - Gerenciar e executar todas atividades administrativas de gabinete, solicitações

diversas via sistema GLPI e elaboração de relatórios de interesse da Administração;

II - Organizar fisicamente todos processos, procedimentos e documentos;

III - Controlar  a  tramitação,  recebimento  e  saída  de  processos,  procedimentos  e

26



documentos, tanto físicos como eletrônicos e seus respectivos prazos;

IV - Cumprir os despachos e preparar os expedientes do Procurador da República;

V - Prestar auxílio ao Procurador da República, incluindo a organização da agenda

de compromissos; 

VI - Solicitar pesquisas à ASSPA, sob demanda de Procurador da República;

VII - Acompanhar correição, inspeção e inventário;

VIII - Atender o público interno e externo;

IX - Elaborar,  cadastrar e expedir  Ofícios /  Memorandos /  Relatórios /  Portarias /

Certidões, dentre outros de caráter administrativo;

X - Efetuar registro de todas as providências no Sistema Único;

XI - Efetuar pesquisa de processos e procedimentos correlatos, mediante demanda

do Procurador;

XII - Acompanhar  oitivas  e  elaborar  atas  de  deliberação,  mediante  demanda  do

Procurador;

XIII - Solicitar por meio do sistema a publicação dos atos oficiais;

XIV - Executar, com tempestividade, atos e diligências determinados pelo Membro

do MPF;

XV - Comunicar aos setores interessados os afastamentos do Procurador;

XVI - Produzir estatísticas de produtividade, mediante demanda do Procurador;

XVII - Cumprir as orientações e os procedimentos de caráter funcional emanadas

pela COJUD e pelo Serviço de Apoio aos Gabinetes (SAG);

XVIII - Cumprir as orientações de caráter funcional e administrativo emanadas pela

Procurador-Chefe da PR/DF.

Subseção V
Dos Estagiários

Art. 58. Compete aos Estagiários dos gabinetes dos Procuradores da República:

I - Prestar auxílio jurídico ao Procurador da República;

II - Prestar auxílio jurídico ao Assessor Jurídico e ao Analista de Apoio Jurídico;
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III - Cumprir  as  orientações  de  caráter  administrativo  e  funcional  emanadas  pelo

Procurador-Chefe da PR/DF.

TÍTULO VI
DA SECRETARIA ESTADUAL

- SE -

CAPÍTULO I
Da Estrutura Administrativa

Art. 59. A  Secretaria  Estadual  da  PR/DF  é  dirigida  pelo  Secretário  Estadual,

nomeado livremente pelo Procurador-Chefe.

Art. 60. 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.

CAPÍTULO II
Das Atribuições

Seção I
Do Secretário Estadual

Art. 61. 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. 62. 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;
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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;
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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.

Seção II
Da Divisão de Segurança Orgânica e Transporte

- DISOT -

Art. 63. A Divisão de Segurança Orgânica e Transporte da PR/DF possui em sua

estrutura a Seção de Transportes - SETRAN.
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Art. 64. 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. 65. 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;
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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;
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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.

Seção III
Do Setor do Programa de Saúde e Assistência Social

- Plan-Assiste -

Art. 66. 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. 67. 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. 68. 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
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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.

Seção IV
Do Serviço de Saúde

- SERSA -

Art. 69. O  Serviço  de  Saúde  da  PR/DF  é  integrado  pelos  Serviços  Médico,

Odontológico e de Enfermagem.

Art. 70. 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;
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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. 71. 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. 72. 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. 73. Ao Compete ao Serviço de Enfermagem: 
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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. 74. 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. 75. 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.
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TÍTULO VII
DA COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO

- COJUD -

CAPÍTULO I
Da Estrutura Administrativa

Art. 76. A COJUD possui a seguinte composição:

I - Seção de Atendimento ao Cidadão - SAC;

II - Seção de Biblioteca e Pesquisa - SBP;

III - Setor de Gestão Documental (SGD);

IV - Divisão Criminal - DICRIM;

a) Núcleo Criminal Judicial - NUCRIMJUD;

b) Núcleo Criminal Extrajudicial - NUCRIMEX;

V - Divisão Cível - DICIV;

a) Núcleo Cível Judicial - NUCIVJUD;

b) Núcleo Cível Extrajudicial - NUCIVE.

CAPÍTULO II
Das Atribuições

Seção I
Do Coordenador

Art. 77. Compete ao Chefe da Coordenadoria Jurídica e de Documentação:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades de apoio judiciário relativas ao

acompanhamento  interno  e  externo  dos  processos  judiciais  de  competência  do

Ministério  Público  Federal,  tais  como  recebimento,  registro,  cadastramento,

classificação,  autuação,  distribuição  e  movimentação  de  representações,

documentos, procedimentos extrajudiciais, processos judiciais e inquéritos policiais

que chegam à PR/DF;

II - Coordenar  a  remessa  de  autos  judiciais,  inquéritos  policiais  e  manifestações

avulsas vinculadas a autos judiciais para órgãos externos;

III - Fazer solicitação e agendamento mensal, via GLPI, de cada carro/motorista que

faz o transporte de processos, três vezes por dia, para a polícia e justiça;
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IV - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos da

Coordenadoria;

V - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Coordenadoria;

VI - Exercer  o  controle  de  frequência  dos  chefes  dos  setores  vinculados  à

Coordenadoria;

VII - Coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  digitalização  e  indexação  dos

processos judiciais e procedimentos extrajudiciais;

VIII - Coordenar e supervisionar a execução das atividades, vinculadas à COJUD,

pertinentes à prestação de informações e de serviços ao público;

IX - Coordenar  e  supervisionar  o  uso  dos  sistemas  de  acompanhamento  de

documentos, procedimentos extrajudiciais e processos judiciais, prestando a devida

assistência a todos os seus usuários, e promovendo encontros dos servidores para

mantê-los atualizados sobre o uso desses sistemas;

X - Gerir as questões administrativas da Coordenadoria;

XI - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;

XII - 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;

XIII - Elaborar  e  encaminhar  ao  Secretário  Estadual  e  ao  Procurador-Chefe  o

planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;

XIV - Gerir a parte do contrato dos servidores terceirizados que prestam serviço de

contínuos para a PR/DF;

XV - Coordenar  as  ações  decorrentes  do  planejamento  estratégico  relativas  a

setores da Coordenadoria;

XVI - Organizar o calendário de inventários e supervisionar a fiscalização exercida

pelos servidores da COJUD durante a sua execução;

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

estatísticas;

XVIII - Elaborar  memorando  com  as  estatísticas  de  produtividade  referentes  ao
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período de férias convertido em abono pecuniário dos procuradores;

XIX - Extrair relatórios referentes ao estágio probatório de procuradores;

XX - Alimentar o Sistema Único com os afastamentos e as substituições publicadas

periodicamente em portarias de designação;

XXI - Extração de relatórios com o acervo no qual o procurador substituirá e envio

por e-mail;

XXII - Elaboração de memorando ao procurador itinerante com relatórios relativos

aos acervos em que ele trabalhará;

XXIII - Controle referente aos dias de suspensão de conclusão por ocasião de férias

aos quais os procuradores têm direito;

XXIV - Acompanhamento  da  lista  de  discussão  dos  Coordenadores  Jurídicos  do

MPF,  mediada  pela  SEJUD/PGR,  a  fim  de  realizar  pesquisas,  atualizações,

validação  de  dados  e  verificações  de  inconsistências  nos  sistemas  relativas  ao

acervo de autos  da PR/DF,  bem como receber  informações e comunicá-las  aos

demais servidores;

XXV - Coletar e confirmar os telefones do procurador e dos servidores plantonistas

para fins de envio de e-mail aos interessados com essas informações e as regras

definidas na PR/DF para o plantão;

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

XXVII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Coordenadoria;

XXVIII - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  finalidade  da  Coordenadoria,

quando determinadas pela chefia imediata.

Seção II
Da Coordenadoria

Art. 78. Compete à Coordenadoria Jurídica e de Documentação:

I - Orientar  e  monitorar  a  execução  das  atividades  pertinentes  ao  registro,

distribuição,  acompanhamento, análise e classificação dos processos  judiciais e

procedimentos extrajudiciais no âmbito da unidade;

II - Receber,  registrar,  cadastrar,  classificar,  distribuir  e  movimentar  os  processos

judiciais e inquéritos policiais oriundos dos órgãos judiciários e policiais, providenciar
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sua  regular  devolução e entrega, promover  os registros pertinentes, adotar as

cautelas necessárias à  protocolização e ao devido encaminhamento das

manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;

III - Receber, registrar, autuar, classificar, distribuir e movimentar procedimentos

extrajudiciais,  promover  os registros pertinentes, adotar  as cautelas necessárias à

protocolização e ao  devido encaminhamento das  manifestações  ministeriais

elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;

IV - Realizar  pesquisa  para  a  verificação  da  existência  de  procedimentos

extrajudiciais / processos judiciais já em trâmite na PR/DF;

V - Fazer a conclusão e remessa dos processos, procedimentos e documentos aos

gabinetes,  levando-se  em  consideração  as  regras  de  afastamento  e  de

movimentação desta unidade;

VI - Realizar a conferência, o controle do recebimento e o controle da remessa de

autos  judiciais,  inquéritos  policiais  e  manifestações  avulsas  vinculadas  a  autos

judiciais para órgãos externos;

VII - Confeccionar, quando solicitados, pesquisas, relatórios ou estatísticas, inclusive

sobre a movimentação judicial dos processos de interesse da PR/DF;

VIII - Realizar atividades de digitalização e indexação dos processos judiciais;

IX - Organizar as pautas de audiências para os Procuradores e disponibilizar dossiês

digitalizados que subsidiarão as audiências;

X - Planejar,  coordenar,  orientar,  acompanhar  e  controlar  as  atividades  de

Biblioteconomia e Documentação no âmbito da PR/DF;

XI - Executar  das  atividades,  vinculadas  à  COJUD,  pertinentes  à  prestação  de

informações e de serviços ao público;

XII - Fiscalizar os inventários anual e extraordinário realizados nos gabinetes;

XIII - Prestar  informações  pertinentes  ao  trabalho  executado  nesta  COJUD  para

todos os setores da PR/DF e órgãos externos interessados;

XIV - Fornecer  orientações,  sempre que solicitado,  sobre o uso dos sistemas de

acompanhamento  de  documentos,  procedimentos  extrajudiciais  e  processos

judiciais, prestando a devida assistência a todos os seus usuários;
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XV - Prestar apoio aos servidores de gabinete e aos servidores do Serviço de Apoio

a Gabinetes (SAG) no que se refere à orientações relacionadas ao serviço prestado

em  conjunto,  especialmente  no  Sistema  Único,  bem  como  a  procedimentos  e

mudanças nas rotinas de distribuição e movimentação de autos na PR/DF; 

XVI - Receber mandados de intimação de processos eletrônicos trazidos por Oficiais

de Justiça;

XVII - Distribuir  e  movimentar  processos  eletrônicos  oriundos  do  Sistema  de

Processo Judicial Eletrônico - PJE, bem como do Sistema de Citação e Intimação

Eletrônica - ECINT;

XVIII - Realizar a importação de dados e peças dos processos judiciais eletrônicos

no Sistema Único.

XIX - Apoiar o Gabinete dos membros quanto à juntada de documentos e

manifestações, entre outras atividades cartorárias;

XX - Cadastrar e indexar, no sistema oficial, os dados relativos à autuação, juntada

e abertura de volumes dos documentos recebidos dos usuários internos e externos,

bem como processos extrajudiciais autuados por órgãos externos ou outros ramos

integrantes da estrutura do  Ministério Público da União, observando a numeração

única originária;

XXI - Realizar o processamento - paginação, composição, juntada, abertura e

encerramento de  volumes e despacho de providências  - dos documentos

extrajudiciais autuados,  desentranhados ou desmembrados, realizando a

distribuição e tramitação dos documentos às respectivas unidades de providências;

XXII - Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento

regular e tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor.

XXIII - Fazer estatística das férias dos Procuradores pagas em pecúnia;

XXIV - Fazer estatísticas de produtividade dos Procuradores;

XXV - Coordenar o atendimento ao cidadão;

XXVI - Fiscalizar inventários anual e extraordinário realizados nos gabinetes;

XXVII - Gerir o arquivo da Procuradoria da República no Distrito Federal;

XXVIII - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  finalidade  da  Coordenadoria,

41



quando determinadas pela chefia imediata.

Seção III
Da Seção de Atendimento ao Cidadão

- SAC -

Art. 79. Compete ao Chefe da Seção de Atendimento ao Cidadão:

I - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;

II - Orientar as atividades do setor;

III - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

IV - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas da SAC;

V - Prestar informações quando solicitado;

VI - Realizar pedido de material de expediente no sistema da PR/DF;

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

VIII - Informar  ao  Procurador-chefe  o  número  de  SICs*  atendidos,  ou  não,

semestralmente;

IX - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;

X - Exercer as atribuições da Seção de Atendimento ao Cidadão, com os demais

servidores do Setor.

Art. 80. Compete à Seção de Atendimento ao Cidadão:

I - Receber notícias de irregularidades, representações, solicitações de informação,

requerimentos,  dentre  outas  demandas  formuladas  pelo  cidadão,  realizando  a

triagem, o registro no sistema eletrônico específico e o encaminhamento inicial;

II - Realizar as atribuições inerentes ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC-

MPF;

III - Fornecer informações a respeito de distribuição e localização de procedimentos

e processos aos advogados e cidadãos interessados;

IV - Fornecer  certidões  de  inexistência,  existência,  distribuição  e  localização  de

procedimentos  extrajudiciais,  no  prazo  improrrogável  de  15  dias,  de  acordo  com  as

normas em vigor;

V - Receber  os  pedidos  de  vista  e/ou  cópia  de  autos  em trâmite  na  unidade  e
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encaminhar ao gabinete ou setor responsável, cujo procedimento deverá observar o

disposto em ato normativo específico;

VI - Recepcionar  os  advogados  e  partes  para  que  o  atendimento  seja  feito

pessoalmente pelo membro do MP;

VII - Encaminhar a demanda do cidadão ao setor responsável na impossibilidade de

atendimento imediato;

VIII - Indicar ao cidadão o órgão competente para analisar sua demanda, nos casos

em que ficar caracterizada a falta de atribuição do MPF;

IX - Adotar as providências para resguardar o sigilo sobre a identidade do noticiante,

caso seja solicitado, mantendo, contudo, no sistema eletrônico específico, registro

de sua qualificação, endereço e/ou telefone, para caso necessário, futuros contatos

do MPF;

X - Elaborar  relatórios  dos  serviços  prestados,  com  o  devido  registro  das

informações no sistema eletrônico específico; 

XI - Devolver as manifestações do tipo “denúncia” oriundas das outras unidades do

MPF,  encaminhadas  por  meio  do  sistema  cidadão  ou  outro  meio,  quando  não

houver  sido  explicitado  ato  exarado  por  Membro  do  Ministério  Público  Federal

atuante no local remetente da manifestação;

XII - Fornecer  informações  sobre  o  número  do  procedimento  extrajudicial  ou

processo judicial  cível,  bem como a localização e distribuição, quando o cidadão

solicitar informações sobre determinada apuração, ressalvado os casos sigilosos e a

consulta a partir de nomes e/ou documentos de pessoas jurídicas ou físicas,

XIII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Parágrafo único. A Seção de Atendimento ao Cidadão concederá vista e/ou cópia de auto

cível somente quando, cumulativamente, não for sigiloso, não haja distribuição a um ofício

ativo e esteja arquivado, conforme regras em norma específica a ser estabelecida.

Seção IV
Da Seção de Biblioteca e Pesquisa

- SBP -

Art. 81. Compete ao Chefe da Seção de Biblioteca e Pesquisa:
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I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela SBP;

II - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;

III - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

IV - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas da SBP;

V - Prestar informações;

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

VII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades

Art. 82. Compete à Seção de Biblioteca e Pesquisa:

I - Planejar,  coordenar,  orientar,  acompanhar  e  controlar  as  atividades  de

Biblioteconomia e Documentação no âmbito da Instituição;

II - Planejar  e  executar  as  atividades  técnicas  ligadas  à  seleção,  aquisição  e

descarte  de  materiais  bibliográficos,  assim  como  os  recursos  orçamentários

disponíveis  para  aquisição  desses  materiais,  conforme  as  normas  existentes  no

Ministério Público Federal;

III - Catalogar,  classificar  e  indexar  o  acervo  bibliográfico  em  qualquer  formato,

seguindo as normas e padrões específicos para tais atividades e as orientações

técnicas da Coordenadoria  de Biblioteca e Pesquisa,  na Rede de Bibliotecas do

Ministério Público Federal e, quando for o caso, na Biblioteca Digital do Ministério

Público Federal, mantendo essas bases de dados sempre atualizadas;

IV - Adotar medidas que proporcionem a segurança e a preservação de documentos

e materiais bibliográficos sob sua guarda;

V - Disseminar,  seletivamente  ou  por  serviços  de  alerta,  informações  tanto  dos

produtos e serviços quanto novos materiais bibliográficos;

VI - Propor  políticas  de  aperfeiçoamento  das  atividades  técnicas  relacionadas  à

seleção,  aquisição,  descarte  e tratamento  do material  bibliográfico,  bem como a

disseminação da informação;

VII - Gerenciar os contratos de aquisição de acervo bibliográfico, e demais contratos

relacionados com as atividades da Seção.

VIII - Gerenciar o inventário patrimonial do acervo bibliográfico da Procuradoria da
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República no Distrito Federal;

IX - Realizar o levantamento dos atos normativos da Procuradoria da República no

Distrito Federal publicados nos veículos oficiais de comunicação;

X - Tratar, consolidar e registrar na Biblioteca Digital do MPF atos produzidos pela

Procuradoria da República no Distrito Federal;

XI - Realizar,  após  prévio  cadastro,  as  atividades  de  empréstimo  e  reserva  de

materiais bibliográficos solicitados, bem como prestar aos usuários da Biblioteca,

informações e orientações quanto ao uso e circulação desse acervo e dos recursos

informacionais disponíveis;

XII - Realizar pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais;

XIII - Efetuar a guarda, ordenação e remanejamento dos documentos do acervo;

XIV - Coligir,  processar,  preservar  e  disponibilizar  as  informações  referentes  à

memória da Procuradoria da República no Distrito Federal;

XV - Gerenciar a implementação da Política de Gestão do Patrimônio Documental na

unidade,  viabilizando a classificação, avaliação e destinação dos documentos de

acordo com o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade

e Destinação de Documentos do Ministério Público Federal;

XVI - Prestar  assessoria  aos  setores  visando  à  organização  e  classificação  da

documentação passível de arquivamento para posterior envio ao arquivo;

XVII - Viabilizar a consulta e monitorar o acesso, arquivamento e desarquivamento

de documentos e processos administrativos e extrajudiciais sob sua custódia;

XVIII - Desempenhar  atividades  de  conservação,  restauração  e  guarda  da

documentação  administrativa  e  extrajudicial  na  fase  intermediária  e  permanente,

incluindo as cópias de manifestações judiciais protocolizadas;

XIX - Compartilhar  acervos,  produtos  e  serviços  com  as  demais  bibliotecas  do

Ministério Público Federal; e

XX - Processar  tecnicamente  o  acervo  de  valor  permanente  descrevendo  e

elaborando  instrumentos  de  pesquisa,  com  vistas  à  divulgação  da  memória

institucional  perante  a  sociedade  e  o  atendimento  às  pesquisas  a  documentos

arquivísticos históricos.
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Seção V
Da Seção de Gestão Documental

- SGD -

Art. 83. Compete ao chefe do Setor de Gestão Documental:

I - Planejar,  organizar,  dirigir  e  monitorar  as  atividades  relativas  à  gestão

documental;

II - Manter atualizada a relação de material distribuído ao setor;

III - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas do SGD;

IV - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

V - Realizar pedido de material junto aos Correios;

VI - Realizar pedido de material de expediente no sistema da PR/DF;

VII - Manter contato, quando necessário, com a agência dos Correios com a qual a

PR/DF possui contrato;

VIII - Prestar  informações  e  dar  suporte  em  questões  relativas  ao  setor  e  ao

recebimento, movimentação e expedição de documentos e processos;

IX - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;

X - Exercer todas as atribuições do Setor de Gestão Documental.

Art. 84. Compete ao Setor de Gestão Documental (SGD):

I - Gerenciar, orientar e executar rotinas relativas às atividades de recebimento e

encaminhamento  de  correspondências e documentos na unidade, por  meio do

sistema oficial;

II - Realizar a expedição de correspondências e documentos da unidade por

meio do sistema  oficial, bem como as  atividades  de recebimento e expedição de

malotes e de serviço postal;

III - Executar  a  conferência  das  correspondências  a  serem  expedidas  quanto  à

precisão e consistência dos destinatários registrados no sistema oficial;

IV - Auxiliar o usuário em relação aos serviços de rastreamento de objeto postal e

de malotes expedidos;

V - Desenvolver, orientar e monitorar as  atividades  de autuação de documentos e
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procedimentos de gestão administrativa;

VI - Efetuar a autuação ostensiva e sigilosa dos processos de gestão administrativa

da unidade;

VII - Solicitar  ao  destinatário  de  correspondência  particular  recebida  na  PR/DF,

excepcionalmente, via correios, transportadora ou malote, que a retire no setor.

Seção VI
Da Divisão Criminal

- DICRIM -

Art. 85. Cabe ao Chefe da Divisão Criminal: 

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à Divisão;

II - Gerenciar  e  coordenar  as  atividades  executadas  pela  Divisão  Criminal

pertinentes ao registro, distribuição, acompanhamento, análise e classificação dos

processos judiciais no âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos; 

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

Divisão;

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

V - Gerir as questões administrativas da Divisão;

VI - Fazer a avaliação dos servidores vinculados à Divisão;

VII -  Exercer o controle de frequência dos servidores vinculados à Divisão;

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

estatísticas;

IX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Divisão;

X - Fazer os devidos ajustes na rotina de trabalho, conforme alteração na demanda

de processos;

XI - Acompanhar as regras e o andamento da pauta de audiências, assim como a

digitalização dos dossiês de processos;

XII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;

XIII - Organizar  o  setor  de  forma  a  distribuir  as  atividades  entre  os  servidores

conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;
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XIV - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

Art. 86. São atribuições da Divisão Criminal: 

I - Receber,  registrar,  cadastrar,  classificar,  distribuir  e  movimentar  os  processos

judiciais e inquéritos policiais oriundos dos órgãos judiciários e policiais, providenciar

sua  regular  devolução  e  entrega,  promover  os  registros  pertinentes,  adotar  as

cautelas  necessárias  à  protocolização  e  ao  devido  encaminhamento  das

manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;

II - Fazer  pesquisa  de  correlatos  na  entrada  de  autos  judiciais  novos,  a  fim  de

verificar se há nesta Procuradoria procedimento/processo judicial  e administrativo

conexo.

III - Fazer  a  conclusão  e  remessa  dos  processos  aos  gabinetes,  levando  em

consideração as regras de afastamento e de movimentação desta unidade;

IV - Realizar a conferência dos autos judiciais e manifestações avulsas vinculadas a

autos judiciais encaminhadas a esta Divisão para posterior envio a órgãos externos;

V - Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e

tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor.

VI - Fazer o controle de arquivamento das manifestações protocoladas enviadas aos

órgãos externos, acompanhadas ou não por processos judiciais; 

VII - Organizar a pauta de audiências criminais, conforme pauta recebida da Justiça

Federal e acompanhar a movimentação dos processos com audiência nas próximas

semanas; 

VIII - Elaborar e manter atualizados os dossiês sobre os processos judiciais; 

IX - Disponibilizar aos Procuradores, semanalmente, o dossiê dos processos cujas

audiências participarão.

X - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas quando solicitados;

XI - Acompanhar a movimentação dos processos de interesse da PR/DF;

XII - Prestar  informações  pertinentes  ao  trabalho  executado  no  setor  para  os

gabinetes, demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;
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XIII - Confeccionar  e  manter  atualizados os manuais e rotinas do setor  quanto à

entrada e saída de processos, e pauta de audiências;

XIV - Auxiliar  os  gabinetes  durante  a  execução  de  inventários  anuais  e

extraordinários;

XV - Organizar as cópias das manifestações devidamente protocoladas na Justiça

Federal, e encaminhá-las, anualmente, ao Setor de Armazenamento Criminal.

Seção VII
Do Núcleo Criminal Judicial

- NUCRIMJUD -

Art. 87. Cabe ao Chefe do Núcleo Criminal Judicial:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;

II - Gerenciar  e  coordenar  as  atividades  executadas  pelo  Núcleo  pertinentes  ao

registro,  distribuição,  acompanhamento,  análise  e  classificação  de  Inquéritos

Policiais no âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos; 

III - Organizar  o  setor  de  forma  a  distribuir  as  atividades  entre  os  servidores

conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;

IV - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do

Núcleo;

V - Revisar as atividades desempenhadas pelos servidores. 

VI - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;

VII - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

VIII - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;

IX - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

X - Prestar informações;

XI - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do NUCRIMJUD;

XII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Art. 88. Compete ao Núcleo Criminal Judicial:
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I - Receber,  registrar,  cadastrar,  classificar,  distribuir  e  movimentar  os  inquéritos

policiais oriundos dos órgãos policiais, providenciar sua regular devolução e entrega,

promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à protocolização e

ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar

todas as atividades correlatas;

II - Fazer pesquisa de correlatos na entrada de inquéritos policiais novos, a fim de

verificar  se  há  nesta  Procuradoria  procedimento/inquérito/processo  judicial  e

administrativo conexo;

III - Fazer  a  conclusão  e  remessa  dos  processos  aos  gabinetes,  levando  em

consideração as regras de afastamento e de movimentação desta unidade;

IV - Gerenciar  as  atividades  administrativas  referentes  ao  controle  externo  da

atividade policial, bem como gerenciar a Ferramenta de Inspeção de IPLs - FIPOL;

V - Gerenciar e emitir de Relatórios de controle de tramitação de IPL/TCO;

VI - Controlar a baixa dos inquéritos policiais e seu devido registro em conformidade

com  o  Provimento  Geral  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  Federal  da  Primeira

Região - Provimento COGER;

VII - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas quando solicitados;

VIII - Prestar  e  solicitar  informações  relacionadas  ao  Departamento  de  Polícia

Federal,  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Federal,  Polícia  Legislativa  do  Senado

Federal e Câmara dos Deputados, bem como demais Órgãos Policiais do Distrito

Federal e das outras Unidades da Federação;

IX - Executar, subsidiariamente, as atribuições previstas para a DICRIM;

Seção VIII
Do Núcleo Criminal Extrajudicial

- NUCRIMEX -

Art. 89. Compete ao Chefe do Núcleo Criminal Extrajudicial:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;

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

Núcleo;

III - Distribuir  as  atividades  entre  os  servidores  conforme  seu  perfil  e  suas
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qualificações, sempre que possível; 

IV - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;

V - Revisar as atividades desempenhadas pelos servidores;

VI - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

VII - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;

VIII - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

IX - Prestar  informações  pertinentes  ao  trabalho  executado  no  setor  para  os

gabinetes, demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;

X - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da NUCRIMEX;

XI - Alimentar a tabela de Pretensão Punitiva Estatal e encaminhar ao Coordenador

Criminal semestralmente;

XII - Elaborar certidões modelos, atualizar quadros de afastamentos, corrigir erros

relacionados às rotinas do NUCRIMEX;

XIII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;

XIV - Exercer todas as atribuições do Núcleo Criminal Extrajudicial;

XV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Art. 90. São atribuições do Núcleo Criminal Extrajudicial:

I - Receber,  cadastrar  e  distribuir,  após  pesquisa  de  correlatos,  as  Prisões  em

Flagrante oriundas da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal;

II - Receber  documentos  encaminhados  pelo  Setor  de  Gestão  Documental  da  PR/DF

(SGD), Seção de Atendimento ao Cidadão (SAC) e gabinetes, destinados à autuação de

procedimentos extrajudiciais e/ou à análise de correlação com procedimentos extrajudiciais /

processos judiciais já existentes nesta Procuradoria da República;

III - Analisar os documentos recebidos com vistas a identificar o representante, o

envolvido, os documentos referidos e o direito supostamente violado;

IV - Elaborar resumo do documento,  no qual  devem constar o fato noticiado e o

direito eventualmente violado;
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V - Realizar  pesquisa  nos  sistemas  utilizando  palavras  chaves  identificadas  no

conteúdo do documento,  com a finalidade de verificar  se  há nesta  Procuradoria

procedimento/processo judicial ou extrajudicial conexo;

VI - Elaborar  despachos  destinados  à  autuação  ou  à  análise  de  correlação,  que

serão encaminhados ao gabinete do Procurador responsável  pelo feito (titular ou

substituto), caso exista possível correlação, para análise;

VII - Elaborar  informações  relativas  à  existência,  inexistência,  distribuição  e

localização  de  procedimentos  autuados  sobre  pessoas  determinadas  e  assuntos

submetidos à investigação a partir de solicitação dos Procuradores desta PR/DF;

VIII - Montar fisicamente procedimentos extrajudiciais e numerá-los;

IX - Consultar, receber e movimentar os documentos / procedimentos extrajudiciais

no Sistema Único;

X - Atualizar o sistema único com dados fornecidos pela Justiça Federal e Polícia

Federal;

XI - Autuar e distribuir documentos a um dos Ofícios Criminais desta Procuradoria;

XII - Distribuir Procedimentos Extrajudiciais advindos de outras Procuradorias;

XIII - Redistribuir  e  solucionar  problemas  relacionados  à  distribuição  dos  autos

extrajudiciais da PR/DF;

XIV - Receber  procedimentos  que  chegam das  CCRs e  PGR com decisões  dos

colegiados  e  movimentação  aos  procuradores  responsáveis  para  ciência  e

providências;

XV - Apensar,  desapensar  procedimentos  extrajudiciais  e  desmembrar,

desentranhar documentos;

XVI - Juntar  documentos  que  tenham  50  (cinquenta)  folhas  ou  mais,  ou  que

demandem a formação de novo(s) volume(s) ou anexo(s);

XVII - Trocar  elementos  de  capa  de  acordo  com  a  portaria  de  conversão  e/ou

despacho, após o cumprimento da tarefa de conversão pelo gabinete no Sistema

Único;

XVIII - Auxiliar  os  gabinetes  durante  a  execução  de  inventários  anuais  e

extraordinários;
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XIX - Enviar procedimentos extrajudiciais criminais à Justiça Federal, com pedido de

arquivamento,  juntada  ou  propositura  de  ação  judicial  e  à  Polícia  Federal,  com

pedido de juntada ou requisição de instauração de IPL;

XX - Designar,  mediante controle em tabela, o relator responsável  por conflito de

atribuição interno;

XXI - Encaminhar cópia das principais peças do procedimento ao Procurador Relator

do conflito, por meio da inclusão de documento no Único;

XXII - Reativar a primeira distribuição gerada nos autos e encaminhar ao Procurador

responsável até a solução do conflito;

XXIII - Alimentar tabela comum de prisão em flagrante;

XXIV - Controlar  as  manifestações  protocoladas  enviadas  aos  órgãos  externos,

organizar e encaminhá-las, semestralmente, ao Setor de Armazenamento Criminal;

XXV - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

Seção IX
Da Divisão Cível

- DICIV -

Art. 91. Compete ao Chefe da Divisão Cível:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à Divisão;

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 - Gerir as questões administrativas da Divisão;

V - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Divisão;

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

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

estatísticas;

VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Divisão;

IX - Gerenciar e coordenar as atividades executadas pela Divisão Cível pertinentes
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ao registro,  distribuição,  acompanhamento, análise e classificação dos processos

judiciais no âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos; 

X - Acompanhar as regras e o andamento da pauta de audiências, assim como a

digitalização dos dossiês de processos;

XI - Fazer os devidos ajustes na rotina de trabalho, conforme alteração na demanda

de processos;

XII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;

XIII - Organizar  o  setor  de  forma  a  distribuir  as  atividades  entre  aos  servidores

conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível; e

XIV - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

Art. 92. Compete à Divisão Cível:

I - Receber,  registrar,  cadastrar,  classificar,  distribuir  e  movimentar  os  processos

judiciais  oriundos  dos  órgãos  judiciários,  providenciar  sua  regular  devolução  e

entrega,  promover  os  registros  pertinentes,  adotar  as  cautelas  necessárias  à

protocolização  e  ao  devido  encaminhamento  das  manifestações  ministeriais

elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;

II - Fazer  pesquisa  de  correlatos  na  entrada  de  autos  judiciais  novos,  a  fim  de

verificar se há nesta Procuradoria procedimento/processo judicial  e administrativo

conexo.

III - Fazer  a  conclusão  e  remessa  dos  processos  aos  gabinetes,  levando  em

consideração as regras de afastamento e de movimentação desta unidade;

IV - Realizar a conferência dos autos judiciais e manifestações avulsas vinculadas a

autos judiciais encaminhadas a esta Divisão para posterior envio a órgãos externos;

V - Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e

tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor;

VI - Realizar o controle de arquivamento das manifestações protocoladas enviadas

aos órgãos externos, acompanhadas ou não por processos judiciais; 

VII - Organizar a pauta de audiências cíveis, conforme vistas dos autos judiciais e

acompanhar a movimentação dos processos com audiência nas próximas semanas; 
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VIII - Elaborar e manter atualizados os dossiês sobre os processos judiciais; 

IX - Disponibilizar aos Procuradores, semanalmente, o dossiê dos processos cujas

audiências participarão;

X - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas quando solicitados;

XI - Acompanhar a movimentação dos processos de interesse da PR/DF;

XII - Prestar  informações  pertinentes  ao  trabalho  executado  no  setor  para  os

gabinetes, demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;

XIII - Confeccionar e manter atualizados os manuais e rotinas do setor,  quanto à

entrada de processos, saída e pauta de audiências.

XIV - Receber mandados de intimação de processos eletrônicos trazidos por Oficiais

de Justiça.

XV - Distribuir e movimentar processos eletrônicos oriundos do Sistema de Processo

Judicial Eletrônico - PJE, bem como do Sistema de Citação e Intimação Eletrônica -

ECINT.

XVI - Realizar a importação de dados e peças dos processos judiciais eletrônicos no

Sistema Único;

XVII - Auxiliar  os  gabinetes  durante  a  execução  de  inventários  anuais  e

extraordinários;

XVIII - Organizar as cópias das manifestações devidamente protocoladas na Justiça

Federal, e encaminhá-las, anualmente, ao Setor de Armazenamento Cível;

XIX - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

Seção X
Do Núcleo Cível Judicial

- NUCIVJUD -

Art. 93. Compete ao Chefe do Núcleo Cível Judicial:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;

II - Gerenciar  e  coordenar  as  atividades  executadas  pelo  Núcleo  pertinentes  ao

registro,  distribuição,  acompanhamento,  análise  e  classificação  das  Ações  de

Mandado de Segurança e Habeas Data no âmbito da unidade e remessa aos órgãos
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externos; 

III - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do

Núcleo;

IV - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;

V - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

VI - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;

VII - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

VIII - Prestar informações;

IX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;

X - Organizar o setor de forma a distribuir as atividades entre os servidores conforme

seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;

XI - Revisar as atividades desempenhadas pelos servidores;

XII - Executar, subsidiariamente, as atribuições previstas para a DICIV;

XIII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Art. 94. Compete ao Núcleo Cível Judicial: 

I - Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os processos de

Mandado de Segurança e Habeas Data oriundos dos órgãos judiciários, providenciar

sua  regular  devolução  e  entrega,  promover  os  registros  pertinentes,  adotar  as

cautelas  necessárias  à  protocolização  e  ao  devido  encaminhamento  das

manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;

II - Fazer  a  conclusão  e  remessa  dos  processos  de  Mandado  de  Segurança  e

Habeas Data aos gabinetes, levando em consideração as regras de afastamento e

de movimentação desta unidade;

III - Realizar  a  conferência dos autos de Mandado de Segurança/Habeas Data e

manifestações avulsas a eles vinculadas, encaminhadas ao Núcleo para posterior

envio a órgãos externos;

IV - Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e

tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor;
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V - Realizar o controle de arquivamento das manifestações protocoladas enviadas

aos  órgãos  externos,  acompanhadas  ou  não  dos  autos  de  Mandado  de

Segurança/Habeas Data; 

VI - Confeccionar  pesquisas,  relatórios  ou  estatísticas  sobre  Mandados  de

Segurança e Habeas Data quando solicitados;

VII - Acompanhar  a  movimentação  dos  processos  de  Mandado  de  Segurança/

Habeas Data de interesse da PR/DF;

VIII - Prestar  informações  pertinentes  ao  trabalho  executado  no  setor  para  os

gabinetes, demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;

IX - Confeccionar e manter atualizados os manuais e rotinas do setor;

X - Receber  mandados  de  intimação  de  processos  eletrônicos  -  Mandados  de

Segurança - trazidos por Oficiais de Justiça;

XI - Distribuir e movimentar Processos de Mandado de Segurança e Habeas Data

eletrônicos oriundos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE;

XII - Realizar  a  importação  de  dados  e  peças  dos  processos  de  Mandado  de

Segurança e Habeas Data eletrônicos no Sistema Único;

XIII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Seção XI
Do Núcleo Cível Extrajudicial

- NUCIVE -

Art. 95. Cabe ao Chefe do Núcleo Cível Extrajudicial:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;

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

Núcleo;

III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;

IV - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

V - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;

VI - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;
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VII - Prestar informações;

VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;

IX - Organizar  o  setor  de  forma  a  distribuir  as  atividades  entre  os  servidores

conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;

X - Elaborar  certidões  modelos,  atualizar  quadros  de  afastamentos,  corrigir  erros

relacionados às rotinas do Núcleo;

XI - Exercer todas as atribuições do Núcleo Cível Extrajudicial.

XII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Art. 96. Compete ao Núcleo Cível Extrajudicial:

I - Receber documentos encaminhados pelo Setor de Gestão Documental da PR/DF

(SGD),  Seção  de  Atendimento  ao  Cidadão  (SAC)  e  gabinetes,  destinados  à

autuação  de  procedimentos  extrajudiciais  ou  à  análise  de  correlação  com

procedimentos extrajudiciais / processos judiciais já existentes nesta Procuradoria

da República;

II - Analisar  os  documentos recebidos com vistas  a identificar  o  representante,  o

envolvido, os documentos referidos e o direito supostamente violado;

III - Elaborar  resumo do documento,  no qual  devem constar  o  fato noticiado e o

direito eventualmente violado;

IV - Realizar  pesquisa  nos  sistemas  utilizando  palavras  chaves  identificadas  no

conteúdo do documento,  com a finalidade de verificar  se  há nesta  Procuradoria

procedimento/processo judicial conexo;

V - Elaborar  despachos  destinados  à  autuação  ou  à  análise  de  correlação,  que

serão encaminhados:

a) Ao Procurador distribuidor para a devida classificação temática (por meio

de certidão de classificação elaborada pelo NUCIVE) e posterior autuação e livre

distribuição, caso não exista correlato;

b) Ao gabinete do Procurador responsável pelo feito (titular ou substituto),

caso exista possível correlação, para análise;
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VI - Elaborar  Informações  relativas  à  existência,  inexistência,  distribuição  e

localização  de  procedimentos  autuados  sobre  pessoas  determinadas  e  assuntos

submetidos à investigação, a partir de solicitação dos Procuradores desta PR/DF;

VII - Montar fisicamente dos procedimentos extrajudiciais e numerá-los;

VIII - Consultar,  receber,  distribuir  e  movimentar  os documentos e procedimentos

extrajudiciais no Sistema Único;

IX - Autuar e distribuir documentos, processos e procedimentos;

X - Redistribuir  e  solucionar  problemas  relacionados  à  distribuição  dos  autos

extrajudiciais da PR/DF;

XI - Receber  procedimentos  que  chegam  das  CCRs  e  PGR  com  decisões  dos

colegiados  e  movimentação  aos  procuradores  responsáveis  para  ciência  e

providências;

XII - Apensar, desapensar, desmembrar e desentranhar procedimentos extrajudiciais

/ documentos;

XIII - Juntar  documentos  que  tenham  a  partir  de  50  (cinquenta)  folhas  ou  que

demandem a formação de novo(s) volume(s) ou anexo(s);

XIV - Acautelar procedimentos extrajudiciais e devolver  mediante prazo pré-fixado

ou solicitação do gabinete;

XV - Trocar  elementos  de  capa  de  acordo  com  a  portaria  de  conversão  e/ou

despacho e fixar cópia da portaria de Inquérito Civil  no mural da PR/DF, após o

cumprimento da tarefa de conversão pelo gabinete no Sistema Único;

XVI - Auxiliar  os  gabinetes  durante  a  execução  de  inventários  anuais  e

extraordinários;

XVII - Enviar procedimentos extrajudiciais cíveis à Justiça, com propositura de ação

judicial;

XVIII - Apoiar  os  gabinetes  quando  do  envio  de  procedimentos  extrajudiciais

volumosos a órgãos externos e outras unidades do MPF;

XIX - Designar, mediante controle em tabela, o relator responsável por conflito de

atribuição interno;
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XX - Encaminhar cópia das principais peças do procedimento ao Procurador Relator

do conflito, por meio da inclusão de documento no Único;

XXI - Ajustar  a  distribuição  do  feito  para  que  o  Procurador  a  quem  tiver  sido

inicialmente distribuído o procedimento administrativo oficie nos autos até a solução

do conflito;

XXII - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

TÍTULO VIII
DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

- CA -

CAPÍTULO I
Da Estrutura Administrativa

Art. 97. A Coordenadoria de Administração possui a seguinte composição:

I - Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas - SULIDE

a) Comissão Permanente de Licitação;

II - Divisão de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF;

III - Divisão de Contratações e Gestão Contratual - DICGC;

a) Serviço de Planejamento e Contratos;

b) Serviço de Fiscalização Documental;

c) Serviço de Registro de Preços;

IV - Divisão de Engenharia e Arquitetura - DEA;

V - Núcleo de Manutenção e Serviços Gerais – NUMASG:

a) Seção de Logística – SELOG.

CAPÍTULO II
Das Atribuições

Seção I
Da Coordenadoria

Art. 98. Compete à Coordenadoria de Administração planejar, organizar, gerenciar e

monitorar as atividades relacionadas a aquisições, contratações e gestão contratual;

patrimônio,  almoxarifado  e  serviços  gerais;  gestão  socioambiental;  logística,
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manutenção e infraestrutura;  e  execução orçamentária  e financeira  dos recursos

destinados à Unidade. 

Seção II
Do Coordenador

Art. 99. São atribuições específicas do Coordenador de Administração: 

I - Planejar, organizar, dirigir  e monitorar  as  atividades  realizadas  pela

Coordenadoria;

II - Propor  políticas  e  diretrizes  relativas  a  sua  área  de  atuação  em  nível  local,

alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional; 

III - Propor a homologação de pregão, assim como a adjudicação e a homologação

de outras modalidades de licitação, conforme o caso;

IV - Propor  abertura  de  processo  para  a  aquisição  de  bens  ou  contratação  de

serviços por licitação, mediante adesão a ata de registro de preços, dispensa ou

inexigibilidade  de  licitação,  após  devidamente  instruído  pela  área  competente,

atendendo aos prazos previstos no calendário de contratações, conforme o caso;

V -  Propor ao Secretário Estadual a alienação de bens móveis;

VI - Propor  a  instauração  dos  processos  administrativos  visando  a  apuração  de

infrações em desfavor de licitantes e contratados;

VII - Propor  a  aplicação  de  penalidades  ou  o  arquivamento  de  processo

administrativo instaurado em desfavor de licitantes e contratados;

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

Coordenadoria;

IX - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Coordenadoria;

X - Exercer  o  controle  de  frequência  dos  chefes  dos  setores  vinculados  à

Coordenadoria;

XI - Gerir as questões administrativas da Coordenadoria;

XII - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;

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

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

XIV - Coordenar  as  ações  decorrentes  do  planejamento  estratégico  relativas  a

setores da Coordenadoria;

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

estatísticas;

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

XVII - Elaborar  e  encaminhar  ao  Secretário  Estadual  e  ao  Procurador-Chefe  o

planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;

XVIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Coordenadoria; e

XIX - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

Seção III 
Da Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas

- SULIDE -

Art. 100. À Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas compete: 

I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar as licitações e cotações

eletrônicas no âmbito da PR/DF;

II - Orientar  as  Unidades  Administrativas  Vinculadas  sobre  os  procedimentos

licitatórios e disputas eletrônicas;

III - Elaborar os editais das licitações realizadas no âmbito da PR/DF;

IV - Revisar  tecnicamente  os  processos  de  licitação,  antes  de  ser  submetido  à

decisão do ordenador de despesas; e

V - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades desenvolvidas

pela Comissão Permanente de Licitação, pelas Comissões Especiais e Licitação e

pela equipe de pregão.

Seção IV
Da Comissão Permanente de Licitação

- CPL -

Art. 101. A  Comissão  Permanente  de  Licitação  e  às  Comissões  Especiais  de

Licitação compete:
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I - Conduzir os processos licitatórios nas modalidades concorrência, tomada de

preços, convite, concurso e leilão;

II - Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente;

III - Receber  e  examinar  os  pedidos  de  esclarecimentos  e  impugnações  ao

instrumento convocatório e sobre eles deliberar;

IV - Julgar as fases de habilitação e classificação de propostas;

V - Realizar  as diligências  que entender  necessárias  em qualquer fase do

procedimento licitatório; 

VI - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

VII - Encaminhar o processo administrativo, devidamente instruído, à autoridade

competente,  para  decisão  acerca  da  homologação  e,  em caso  de  recurso,  da

adjudicação do objeto da licitação; 

VIII - Receber recurso e sobre eles se manifestar, mediante juízo de reconsideração

de seus atos ou mantença da decisão, prestar informações e submeter o processo

à autoridade superior para decisão;

IX - Atestar  a  regularidade  da  fase  externa  da  licitação,  antes  de  submeter  o

processo ao ordenador de despesas;

X - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Art. 102. Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e aos Presidentes

das Comissões Especiais de Licitação compete:

I - Representar a Comissão nos assuntos de sua competência;

II - Planejar,  organizar,  supervisionar,  monitorar  e  executar  as  atividades  da

Comissão; e

III - Presidir as sessões de licitação.

Art. 103. Ao pregoeiro compete: 

I - Conduzir, com o auxílio da equipe de apoio, as licitações na modalidade pregão;

II - Presidir  as  sessões  de  pregão,  assim  como  as  de  contratação  via  cotação

eletrônica;
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III - Receber,  examinar e decidir,  com apoio do setor requisitante do objeto e do

responsável  pela  elaboração  do  edital,  sobre  pedidos  de  esclarecimentos  e

impugnações ao instrumento convocatório;

IV - Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente;

V - Realizar  as  diligências  que  entender  necessárias  em  qualquer  fase  do

procedimento licitatório; 

VI - Decidir  sobre  habilitação,  aceitação de proposta  e adjudicação do objeto  do

pregão;

VII - Exercer  juízo  prévio  de  admissibilidade  do  recurso,  podendo  reconhecer  a

procedência  do pedido,  caso em que reformará  o ato  recorrido  ou,  mantendo a

decisão, prestar informações, submetendo o processo à autoridade superior para

decisão do recurso;

VIII - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a

homologação;

IX - Conduzir a sessão pública na internet;

X - Verificar  a  conformidade  da  proposta  com  os  requisitos  estabelecidos  no

instrumento convocatório;

XI - Dirigir a etapa de lances;

XII - Verificar e julgar as condições de habilitação;

XIII - Indicar o vencedor do certame;

XIV - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

XV - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

XVI - Atestar  a  regularidade  da  fase  externa  da  licitação,  antes  de  submeter  o

processo ao ordenador de despesas.

Seção V
Da Divisão de Execução Orçamentária e Financeira

- DEOF -

Art. 104. A Divisão de Execução Orçamentária e Financeira incumbe: 

I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar as  atividades  do seu âmbito de
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atuação;

II - Processar as respectivas anulações;

III - Proceder  à apuração e manter  posição atualizada dos saldos orçamentários,

bem como das despesas para inscrição em “Restos a Pagar”;

IV - Fornecer as informações necessárias à elaboração da proposta de programação

e reprogramação orçamentária da Unidade, assim como para subsidiar a tomada de

contas anual do Ministério Público Federal;

V - Efetuar e controlar os empenhos de todas as despesas no âmbito da Unidade;

VI - Prestar informações em processos relativos às despesas de consumo, serviços

ou bens de capital;

VII - Alimentar  e  manter  atualizados  sistemas  informatizados  institucionais,  bem

como  relatórios  e  planilhas  para  acompanhamento  e  controle  de  despesas  e

execução orçamentária;

VIII - Registrar,  controlar,  instruir  e  acompanhar os processos de suprimentos de

fundos e orientar tecnicamente os supridos;

IX - Emitir Guias de Recolhimento da União - GRU, para ressarcimento de valores,

expedindo orientações, conforme a necessidade, bem como acompanhar o efetivo

recolhimento;

X - Manter atualizado o rol de responsáveis, em sistema próprio; 

XI - Efetuar  análise,  correção,  registros,  lançamentos,  atualização,  bem  como

proceder aos envios necessários, dentro da sua esfera de atribuição, em sistemas

informatizados, conforme o caso;

XII - Acompanhar a tramitação de projetos de lei de créditos orçamentários enviados

ao Congresso Nacional;

XIII - Acompanhar, a partir da tramitação de projetos de lei no Congresso

Nacional, o sistema inerente ao Orçamento - Sistema Integrado de Administração

Financeira - até o término do exercício financeiro;

XIV - Consultar regularidade fiscal de pessoas jurídicas/físicas;

XV - Realizar a conformidade de operadores;
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XVI - Publicar mensalmente as contas públicas;

XVII - Auxiliar na elaboração do Relatório Anual de Gestão;

XVIII - Cadastrar usuários nos sistemas Rede SERPRO e SIAFI;

XIX - Apresentar mensalmente a GFIP/SEFIP;

XX - Encaminhar às empresas o comprovante anual de retenção de tributos;

XXI - Elaborar anualmente a DIRF;

XXII - Controlar arquivos referentes aos Processos Administrativos;

XXIII - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

Seção VI
Da Divisão de Contratações e Gestão Contratual

- DCGC -

Art. 105. À Divisão de Contratações e Gestão Contratual compete: 

I - Planejar,  organizar,  supervisionar  e  monitorar  a  execução  das  atividades

relacionadas à contratação de bens e serviços, bem como a gestão e fiscalização

destes;

II - Propor ao Coordenador de Administração a adoção de políticas e diretrizes no

âmbito da Unidade Administrativa de Gestão do Ministério Público Federal, visando

ao aprimoramento e à padronização das atividades mencionadas no inciso anterior;

III - Zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações;

IV - Prestar apoio e orientação técnica às unidades requisitantes na elaboração de

termos de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações;

V - Elaborar, em conjunto com a área requisitante, termos de referência e projetos

básicos para subsidiar as contratações;

VI - Encaminhar  à  autoridade  competente,  mediante  relatório  fundamentado,  o

processo administrativo  devidamente instruído,  para decisão sobre a contratação

direta ou licitação;

VII - Realizar  o  acompanhamento  das  contratações,  desde  a  identificação  da

necessidade até a entrega do objeto;
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VIII - Desenvolver e propor modelos, métodos e processos de trabalho pertinentes a

sua área de atuação;

IX - Exercer as atividades relacionadas à gerência de registro de preços;

X - Zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações

diretas;

XI - Elaborar  minutas  de  contratos,  aditivos,  apostilas  e  outros  instrumentos

similares;

XII - Analisar  a  vantagem  econômica  das  renovações  contratuais,  realizando  ou

orientando  os  responsáveis  pela  respectiva  pesquisa  de  mercado  e  instrução

processual;

XIII - Orientar e prestar suporte técnico aos fiscais de contratos;

XIV - Promover  a  gestão  documental  dos  contratos  no  âmbito  da  Unidade

Administrativa de Gestão e das Unidades Administrativas Vinculadas;

XV - Acompanhar e monitorar, com os respectivos fiscais, os prazos contratuais de

responsabilidade  da  Unidade  Administrativa  de  Gestão  e  das  Unidades

Administrativas Vinculadas;

XVI - Expedir ou receber representações e comunicações sobre infrações praticadas

por licitantes e contratados;

XVII - Propor  ao Coordenador de Administração,  de ofício  ou por  provocação do

fiscal do contrato, a instauração de processo administrativo em face de licitantes e

contratados;

XVIII - Praticar os atos necessários à instrução dos processos administrativos;

XIX - Encaminhar  notificação  às  empresas  ou  pessoas  físicas  envolvidas  para  o

exercício do contraditório e ampla defesa em processos de apuração de infração

contratual,  mantendo  o  controle  de  prazos  e  o  registro  e  acompanhamento  dos

processos de aplicação de penalidades;

XX - Encaminhar relatório conclusivo com proposta de arquivamento ou aplicação de

penalidades administrativas;

XXI - Registrar, nos sistemas pertinentes, as sanções aplicadas; e
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XXII - Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente.

Subseção I
Do Serviço de Fiscalização Documental

Art. 106. Compete ao Serviço de Fiscalização Documental:

I - Receber a nota fiscal/fatura com todos os documentos necessários ao atesto, no

caso  dos  contratos  que  envolvam  mão  de  obra  residente,  após  devidamente

protocolados na Seção de Comunicações Administrativas;

II - Analisar  a  documentação  comprobatória  do  cumprimento  das  obrigações  e

encargos trabalhistas e sociais, bem como os documentos fiscais apresentados pela

empresa  contratada,  preenchendo  formulário  para  conferência  de  documentos

(Anexo IV), que deverá constar no processo de pagamento;

III - Verificar  os  comprovantes  de  pagamento  (SEFIP,  GFIP,  GPS  e  GRF)  que

demonstrem a regularidade da empresa contratada junto ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço - FGTS e à Previdência Social;

IV - Verificar  as  folhas  de  pagamento,  que  deverão  ser  distintas,  e  o  respectivo

resumo geral, relacionando todos os segurados alocados na prestação de serviços,

na forma prevista no artigo 225, do regulamento da Previdência Social, inciso I da

Instrução Normativa RFB nº 971, de novembro de 2009;

V - Fiscalizar a entrega de benefícios aos empregados, solicitando os documentos

que comprovem fornecimento de vale-transporte, vale-refeição e demais benefícios

quando, por ventura, previstos no contrato ou na convenção coletiva de trabalho;

VI - Fiscalizar  os  registros  obrigatórios  na  Carteira  de  Trabalho  dos  funcionários

prestadores de serviço  no Órgão,  certificando se  o valor  do  salário  é  o  mesmo

constante da planilha de preços aprovada pela Administração;

VII - Fiscalizar  o  fiel  e  imediato  cumprimento  das  normas  estabelecidas  na

convenção  ou  acordo  coletivo  de  trabalho  da  categoria,  independentemente  da

repactuação do contrato;

VIII - Atestar  a  regularidade  da  documentação  apresentada  pela  empresa

contratada, no verso da primeira via das notas fiscais/faturas, conjuntamente com o

atesto do gestor do contrato, observado o prazo necessário para a conferência dos

documentos e encaminhamento dos mesmos à Divisão Orçamentária e Financeira,
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a fim de que possa ser cumprido o prazo para pagamento estabelecido no contrato;

IX - Oficiar  a  empresa contratada quando houver  necessidade de substituição de

nota fiscal/fatura ou de algum documento necessário ao atesto, informando os dados

corretos  a  constar  no  documento,  determinando  prazo  para  o  saneamento  das

questões levantadas;

X - Informar  à  Chefia  da  DICGC  a  ocorrência  de  qualquer  irregularidade

relativamente  aos  itens  sob  sua  competência,  para  que  sejam  tomadas  as

providências cabíveis, anexando quando for o caso, a documentação comprobatória;

XI - Responder  pelos  encargos  financeiros  gerados  pelo  atraso  injustificado  no

atesto da nota fiscal/fatura, sob sua responsabilidade, em que der causa, conforme

apurado em processo administrativo próprio;

XII - Verificar,  na  hipótese  de  rescisão  contratual,  o  pagamento  pela  empresa

contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão

realocados  em  outras  atividades  de  prestação  de  serviços,  sem  que  ocorra  a

interrupção do contrato de trabalho;

XIII - Verificar,  quando  ocorrer  a  alteração  da  empresa  prestadora  de  serviços

terceirizados,  a  existência,  na  convenção  coletiva  de  trabalho  da  categoria,  de

dispositivo de incentivo à continuidade dos empregados na Administração Pública e

comunicar a empresa que terá o contrato encerrado, em tempo hábil, para que esta

possa notificar o sindicato laboral;

XIV - Verificar  se o documento fiscal  apresentado contém os dados exigidos nas

normas que regem o tema; e

XV - Exigir a apresentação de certidões negativas de débito da Fazenda Nacional,

Estadual e Municipal, do INSS e do FGTS, ou do SICAF.

Subseção II
Do Serviço de Planejamento e Contratos

Art. 107. Compete Serviço de Planejamento e Contratos:

I - Controlar os prazos de vencimento dos contratos;

II - Elaborar, em conjunto com a área requisitante, termos de referência e projetos

básicos para subsidiar as contratações;

III - Realizar  ou  orientar  os  responsáveis  pela  pesquisa  de  mercado  e  instrução
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processual de novas contratações;

IV - Promover e instruir procedimentos para prorrogação dos contratos;

V - Analisar  a  vantagem  econômica  das  renovações  contratuais,  realizando  ou

orientando  os  responsáveis  pela  respectiva  pesquisa  de  mercado  e  instrução

processual;

VI - Promover e instruir  procedimentos para reequilíbrio econômico-financeiro dos

contratos;

VII - Promover os procedimentos de repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro

dos contratos;

VIII - Promover  e  instruir  procedimentos  para  rescisão  contratual  e  aplicação  de

sanções administrativas;

IX - Alimentar bancos de dados exigidos e relacionados à administração geral dos

contratos;

X - Atualizar  os  procedimentos  administrativos  relacionados  às  contratações  de

acordo com a legislação vigente;

XI - Prestar assistência aos Fiscais de Contrato, dirimindo dúvidas e concedendo a

devida orientação;

XII - Elaborar e aperfeiçoar os contratos administrativos;

XIII - Colher assinaturas em contratos, termos aditivos e apostilas;

XIV - Providenciar publicação dos contratos, termos aditivos e decisões, observando

os prazos legais;

XV - Providenciar  elaboração  minuta  de  portaria  designando  o  Fiscal  de  cada

contrato;

XVI - Dar suporte à chefia nos processos de negociação contratual;

XVII - Encaminhar aos Fiscais de Contratos e à Seção de Fiscalização Documental

os documentos necessários ao fiel acompanhamento e fiscalização da execução dos

serviços contratados;

XVIII - Consultar o Gestor de Contrato e a empresa Contratada sobre o interesse na

prorrogação do contrato, com antecedência mínima de 150 (cento e cinquenta) dias
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do término de sua vigência;

XIX - Comunicar o interesse, o desinteresse ou a impossibilidade de prorrogação

contratual  à  Coordenadoria  de  Administração,  com antecedência  mínima de 120

(cento e vinte) dias do término da vigência do contrato;

Subseção III
Do Serviço de Registro de Preços

Art. 108. Compete ao Serviço de Registro de Preços:

I - Acompanhar a vigência das Atas de Registro de Preços da PR/DF e das Atas às

quais a PR/DF aderir;

II - Controlar o quantitativo registrado e baixado nas Atas de Registro de Preços,

informando eventuais saldos e indicando a necessidade de se iniciar novo registro

de preços às áreas interessadas com antecedência mínima de 150 dias do término

de vigência da Ata;

III - Fazer  os  encaminhamentos  necessários  para  as  adesões,  solicitadas  ou

recebidas, pela PR/DF, às Atas de Registro de Preços;

IV - Efetuar  controle sobre os quantitativos autorizados para adesões às Atas de

Registro de Preços da PR/DF, conforme limites estabelecidos na legislação;

V -  Encaminhar a autoridade competente ocorrências que possam ensejar aplicação

de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VI - Encaminhar  ao  setor  competente,  para  negociação,  eventuais  pedidos  de

reequilíbrio dos preços registrados;

VII - Adotar os procedimentos visando o remanejamento de cotas, encaminhando o

pedido para autorização da autoridade competente;

VIII - Consultar outros órgãos sobre o interesse de participação em licitações para

Registro de Preços da PR/DF, confirmando junto aos mesmos os seus quantitativos

e a sua concordância com o objeto a ser licitado e com o termo de referência ou

projeto básico.

Seção VII
Da Divisão de Engenharia e Arquitetura

- DEA -

Art. 109. À Divisão de Engenharia e Arquitetura compete:
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I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar, com o apoio e a orientação técnica

da  Secretaria de Engenharia e Arquitetura, a execução das atividades de obras,

projetos e serviços de engenharia, de arquitetura e de manutenção das instalações

prediais necessárias à construção e à conservação da estrutura física, às reformas e

às  ampliações  e  à manutenção das instalações prediais das Unidades

Administrativas de Gestão, das Unidades Administrativas Vinculadas e dos imóveis

sob sua administração;

II - Elaborar termo de referência ou projeto básico para subsidiar a contratação

de serviços atribuídos à área;

III - Fiscalizar e acompanhar as obras e serviços atribuídos à área;

IV - Analisar e elaborar projetos de engenharia e de arquitetura atribuídos à área;

V - Realizar  o  acompanhamento  e a fiscalização  das  atividades  de  manutenção,

reforma e ampliação das instalações prediais atribuídos à área;

VI - Vistoriar imóveis destinados à locação, à reforma, à aquisição e à cessão da

PR/DF;

VII - Colaborar com a instrução dos processos administrativos relacionados às

contratações de sua área;

VIII - Elaborar  propostas e realizar estudos para alteração de leiautes, visando a

otimização do uso do espaço das instalações da PR/DF;

IX - Atuar no acompanhamento das coberturas de apólice de seguro da PR/DF;

X - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando

determinadas pela chefia imediata.

Seção VIII

Do Núcleo de Manutenção e Serviços Gerais

- NUMASG -

Art. 110. Ao Núcleo de Manutenção e Serviços Gerais compete: 

I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar a execução:

a) Da programação do  adicional  priorizado onde  são adquiridos  bens de

capitais, materiais não inclusos no custeio básico, e serviços não continuados de
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pequeno valor;

b) De contratos  de  fornecimento  não  continuados,  como:  café,  açúcar  e

adoçante, carimbo, chaveiro, combustível, em conjunto com a DICGC;

c) Das licitações feitas pelo Sistema de Licitações Conjuntas, em conjunto

com DICGC e os órgãos participantes;

d) Das  atividades  da  Seção  de  Logística,  em conjunto  com o  Chefe  da

Seção e servidores;

e) Das atividades dos serviços de reprografia e digitalização, em conjunto

com os servidores da seção;

II - Auxiliar os diversos setores da PR/DF nos processos licitatórios de aquisição;

III - Providenciar  e  monitorar  o  fornecimento  de  insumos  para  o  serviço  de

copeiragem.

Subseção I
Do Serviço de Reprografia e Digitalização

- SRD -

Art. 111. Compete ao Serviço de Reprografia e Digitalização, sob demanda:

I - Efetuar cópias de documentos e autos administrativos, judiciais ou extrajudiciais

para atender  às demandas internas e externas da PR/DF,  conforme normas de

autorização e sigilo de documentos;

II - Encadernar documentos;

III - Triturar papéis e outros materiais inservíveis;

IV - Digitalizar  documentos e autos administrativos, judiciais ou extrajudiciais para

atender  às  demandas  internas  e  externas  da  PR/DF,  conforme  normas  de

autorização e sigilo de documentos;

V - Efetuar o controle e registro dos serviços prestados.

Seção IX
Da Seção de Logística

- SELOG -

Art. 112. À  Seção  de  Logística  incumbe  planejar,  organizar,  supervisionar  e

controlar as atividades relativas ao material de consumo e ao material permanente
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no âmbito da PR/DF e ainda:

I - Planejar e  promover a aquisição de material de consumo e bens permanentes,

atendendo a critérios de sustentabilidade, economicidade e padronização;

II - Gerir  o  material  de  consumo  disponível  no  almoxarifado,  assim  como  os

materiais  permanentes  constantes  do  patrimônio  da  PR/DF,  propondo,  quando

cabível,  o  desfazimento,  em  observância  aos  critérios  de  sustentabilidade  e

padronização;

III - Manter  o  material  de  consumo  disponível  no  almoxarifado,  assim  como  os

materiais permanentes em estoque adequadamente acondicionados; e

IV - Controlar os registros patrimoniais e contábeis dos bens imóveis afetados ao

Ministério Público Federal, no âmbito da PR/DF.

Art. 113. Aos fiscais de contrato da PR/DF, designados por portaria, compete:

I - Acompanhar “in loco” a execução do objeto do contrato;

II - Orientar,  estabelecendo  diretrizes,  dando  e  recebendo  informações  sobre  a

execução do contrato;

III - Determinar a correção e readequação das faltas cometidas pelo contratado e

informar à Administração, por meio da Divisão de Contratações e Gestão Contratual,

quando as medidas corretivas ultrapassarem sua competência.

IV - Interditar, paralisando a execução do contrato quando constatar que esteja em

desacordo com o pactuado;

V - Comunicar seus afastamentos em virtude de férias, licenças ou outros motivos,

para,  evitando  prejuízos,  interrupções  e/ou  suspensão  das  atividades  de

fiscalização.

VI - Elaborar  registro  próprio  e  individualizado para  o contrato,  em que conste o

controle  do  saldo  residual  e  as  informações  das  determinações  necessárias  à

regularização das faltas, falhas ou defeitos observados.

VII - Armazenar  em pasta  eletrônica  cópia  do  termo  contratual  e  todos  os  seus

aditivos, apostilamentos e planilha de custos e formação de preços atualizada, se

existentes,  com  outros  documentos  capazes  de  dirimir  dúvidas,  a  respeito  do

cumprimento  das  obrigações  assumidas  pelas  partes,  e  que  o  auxilie  no
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acompanhamento da execução dos serviços contratados;

VIII - Cumprir as normas que regem a fiscalização dos contratos administrativos e,

no que couber, o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos do

Ministério Público Federal.

TÍTULO IX
DA COORDENADORIA

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- CTIC -

CAPÍTULO I
Da Estrutura Administrativa

Art. 114. A CTIC possui a seguinte composição:

I - Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - NUITI;

II - Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação de Soluções - NUDSS;

III - Seção de Atendimento, Relacionamento e Telecomunicações – SEART.

CAPÍTULO II
Das Atribuições

Seção I
Da Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação

- CTIC -

Art. 115. Compete  ao  Chefe  da  Coordenadoria  de  Tecnologia  de  Informação  e

Comunicação:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela CTIC;

II - Resolver  casos  omissos,  conflitos  de  atribuição,  delegar  e  designar

responsabilidades e atividades inerentes à tecnologia da informação e comunicação

aos setores subordinados, quando não existir um setor responsável;

III - Assegurar o alinhamento estratégico, tático e operacional da área de tecnologia

da  informação  da  PR/DF,  conforme  as  diretrizes  e  orientações  emanadas  pela

Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Ministério  Público

Federal;

IV - Propor e promover políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível

local, alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional;

V - Identificar  e  propor  à  respectiva  Secretaria  Nacional  as  necessidades  de
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capacitação dos recursos humanos alocados em sua estrutura;

VI - Identificar e propor à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação as

necessidades de aquisições de bens e contratação de serviços de tecnologia da

informação do Ministério Público Federal da unidade;

VII - Elaborar a proposta orçamentária e realizar o acompanhamento da execução

do orçamento de tecnologia da informação do Ministério Público Federal na PR/DF;

VIII - Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica de contratos e ao

acompanhamento de aquisições, em alinhamento com as orientações da Secretaria

de Tecnologia da Informação e Comunicação;

IX - Produzir, informações,  pesquisas,  relatórios,  estatísticas  e  manifestações

técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; 

X - Identificar  a necessidade, propor a inclusão, planejar e coordenar projetos

de sistemas de informação, de telecomunicações, de segurança da informação

e de infraestrutura de tecnologia da informação, constantes no Plano Diretor de

Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal.

XI - Incentivar e disseminar o uso da tecnologia da informação como instrumento de

melhoria do desempenho institucional;

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

Coordenadoria;

XIII - Promover a motivação dos servidores de sua Coordenadoria;

XIV - Exercer  o  controle  de  frequência  dos  chefes  dos  setores  vinculados  à

Coordenadoria;

XV - Gerir as questões administrativas da Coordenadoria;

XVI - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;

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

quaisquer necessidades e ocorrências relevantes, referentes a todos os setores sob

sua responsabilidade;

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

XIX - Elaborar  e  encaminhar  ao  Secretário  Estadual  e  ao  Procurador-Chefe  o
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planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;

XX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Coordenadoria; e

XXI - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

Art. 116. Compete à Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação:

I - Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas ao

desenvolvimento de  sistemas de  informação, infraestrutura  de  tecnologia  da

informação,  atendimento e  relacionamento com os usuários, segurança da

informação e serviços de comunicação de voz, no âmbito da PR/DF, quando for o

caso;

II - Observar as políticas, diretrizes e orientações técnicas emanadas da Secretaria

de Tecnologia da Informação e Comunicação;

III - Elaborar projetos básicos e termos de referência, para subsidiar a aquisição de

bens e a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de

acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação

e Comunicação do Ministério Público Federal; e

IV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando

determinadas pela chefia imediata.

Seção II
Do Núcleo de Infraestrutura

de Tecnologia da Informação
- NUITI -

Art. 117. Compete  ao  Chefe  do  Núcleo  de  Infraestrutura  de  Tecnologia  da

Informação:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;

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

Núcleo;

III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;

IV - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

V - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;
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VI - Confeccionar ofícios e memorandos;

VII - Prestar informações, quando solicitado;

VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;

IX - Assegurar a conformidade das ações da área de infraestrutura de tecnologia da

informação  ao  PETI,  ao  PDTI  e  às  diretrizes  e  orientações  emanadas  pela

Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do  Ministério  Público

Federal;

X - Identificar  necessidades  e  deficiências  que  afetem o  setor  e  propor  à  chefia

imediata ações para solucionar e/ou mitigar essas questões, seja com a capacitação

dos colaboradores, ou com aquisições de bens e contratação de serviços;

XI - Acompanhar e monitorar as atividades relacionadas à fiscalização técnica de

contratos e às aquisições no âmbito do NUITI, em alinhamento com as orientações

da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público

Federal;

XII - Produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua

área de atuação;

XIII - Delegar e designar responsabilidades e atividades inerentes à infraestrutura de

tecnologia da informação e comunicação aos seus subordinados, acompanhando o

desempenho das atividades;

XIV - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

Art. 118. Compete ao Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação:

I - Executar as atividades relacionadas à infraestrutura de tecnologia da informação

e à sustentação de soluções em alinhamento com as orientações da Secretaria de

Tecnologia da Informação;

II - Organizar, manter e gerenciar os ambientes de rede local da  PR/DF, bem

como de videoconferência, transmissão e publicação de vídeos e de comunicação

de voz, promovendo o funcionamento integrado de seus dispositivos;

III - Executar, manter e gerenciar cópias de segurança dos dados armazenados

nos servidores da rede local da PR/DF e de ambiente de contingência homologado
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pelo Ministério Público Federal;

IV - Instalar,  configurar  e  realizar  manutenção  nos  recursos  operacionais  de

equipamentos servidores e de armazenamento em operação na PR/DF;

V - Fiscalizar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos serviços

de rede em operação na unidade, quando realizados por terceiros;

VI - Garantir níveis adequados de desempenho e disponibilidade para os serviços

de rede em  operação na rede local da PR/DF e  em ambiente de contingência

homologado pelo Ministério Público Federal;

VII - Garantir a continuidade e a disponibilidade dos sistemas de informação sob sua

responsabilidade;

VIII - Monitorar a  utilização  dos  equipamentos servidores e  de  armazenamento e

seus respectivos serviços em operação na rede local da PR/DF e em ambiente de

contingência homologado pelo Ministério Público Federal;

IX - Elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados à infraestrutura de

tecnologia da informação;

X - Elaborar projetos básicos e termos de referência, para subsidiar a aquisição

de bens e a  contratação de equipamentos de  infraestrutura sob sua

responsabilidade, de acordo com os  padrões  estabelecidos  pela Secretaria de

Tecnologia da Informação e Comunicação;

XI - Executar as atividades relacionadas à segurança da informação;

XII - Manter atualizados os recursos de segurança da informação disponíveis na

rede local da PR/DF;

XIII - Atuar no tratamento e na resposta a incidentes de segurança de redes de

computadores da PR/DF;

XIV - Acompanhar e realizar testes  de vulnerabilidade nos  ambientes  operacionais

da PR/DF;

XV - Promover a cultura da segurança da informação entre a equipe técnica e os

usuários de recursos de tecnologia da informação;

XVI - Zelar pelo  cumprimento  das  políticas  e  normas  institucionais  relativas  à

segurança da informação;
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XVII - Elaborar  relatórios técnicos  sobre assuntos  relacionados  à segurança da

informação; 

XVIII - Fiscalizar  e  zelar  pela  conformidade  com  as  normas  de  segurança  da

informação definidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;

XIX - Apoiar  a  CTIC  no  cumprimento  de  suas  competências,  observando  as

diretrizes do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação -  PETI e do

Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do Ministério Público Federal; e

XX - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando

determinadas pela chefia imediata.

Seção III
Do Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação de Soluções

- NUDSS -

Art. 119. O  Núcleo  de  Desenvolvimento  e  Sustentação  de  Soluções  está

hierarquicamente subordinado ao Centro de Excelência determinado pela Secretaria

de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal.

Art. 120. Compete  ao  Chefe  do  Núcleo  de  Desenvolvimento  e  Sustentação  de

Soluções:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;

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

Núcleo;

III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;

IV - Gerir as questões administrativas do Núcleo;

V - Exercer o controle de frequência dos servidores do Núcleo;

VI - Confeccionar ofícios e memorandos;

VII - Prestar informações, quando solicitado;

VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;

IX - Assegurar a conformidade das ações da área de sistemas de informação ao

PETI, ao PDTI e às diretrizes e orientações emanadas pela Secretaria de Tecnologia

da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal;
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X - Identificar necessidades e deficiências que afetem o Núcleo e propor ações à

CTIC ou ao Centro de Excelência ao qual está subordinado para solucionar e/ou

mitigar  essas  questões,  seja  com  a  capacitação  dos  colaboradores,  ou  com

aquisições de bens e contratação de serviços;

XI - Acompanhar e monitorar as atividades relacionadas à fiscalização técnica de

contratos e às aquisições no âmbito do NUDSS, em alinhamento com as orientações

do Centro de Excelência a que estiver subordinado e da Secretaria de Tecnologia da

Informação e Comunicação;

XII - Produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua

área de atuação;

XIII - Delegar e designar responsabilidades e atividades inerentes aos sistemas de

informação aos seus subordinados, acompanhando o desempenho das atividades;

XIV - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

Art. 121. Compete ao Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação de Soluções:

I - Analisar  problemas  passíveis  de  solução  sistematizada,  levantar  requisito,

modelar,  executar,  apoiar  e  implantar  projetos  de  sistemas  de  informações

constantes no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do MPF;

II - Propor e apoiar a implantação de metodologia nacional de desenvolvimento

cooperativo de sistemas de informação;

III - Garantir a integridade, qualidade e evolução dos sistemas de informação sob

sua responsabilidade;

IV - Identificar  e  propor  a  aquisição  de  ferramentas  que  facilitem  e  acelerem  a

disponibilização de informações gerenciais que suportem os processos de trabalho

do Ministério Público Federal;

V - Estruturar e manter a biblioteca de requisitos e acervo de modelos e diagramas

de projetos dos sistemas de informação sob sua responsabilidade;

VI - Elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados a desenvolvimento de

sistemas de informação;

VII - Elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de
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bens  e  a  contratação  de  sistemas  de  informação  sob  sua  responsabilidade,  de

acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação

e Comunicação; 

VIII - Apoiar  a  CTIC  no  cumprimento  de  suas  competências,  observando  as

diretrizes do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação -  PETI e do

Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do Ministério Público Federal; e

IX - Apoiar a CTIC na sustentação das soluções deixadas como legado à PR/DF;

X - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.

Seção IV
Da Seção de Atendimento, 

Relacionamento e Telecomunicações
- SEART -

Art. 122. Compete  ao  Chefe  da  Seção  de  Atendimento,  Relacionamento  e

Telecomunicações: 

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas a Seção;

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

Seção;

III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores da Seção;

IV - Gerir as questões administrativas do Seção;

V - Exercer o controle de frequência dos servidores da Seção;

VI - Confeccionar ofícios e memorandos;

VII - Prestar informações, quando solicitado;

VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Seção;

IX - Assegurar a conformidade das ações da área de atendimento e relacionamento

com os usuários de tecnologia da informação ao PETI, ao PDTI e às diretrizes e

orientações emanadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

do Ministério Público Federal;

X - Identificar  necessidades  e  deficiências  que  afetem o  setor  e  propor  à  chefia

imediata ações para solucionar e/ou mitigar essas questões, seja com a capacitação
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dos colaboradores, ou com aquisições de bens e contratação de serviços;

XI - Acompanhar e monitorar as atividades relacionadas à fiscalização técnica de

contratos e às aquisições no âmbito da SEART, em alinhamento com as orientações

da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação  do Ministério Público

Federal;

XII - Produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua

área de atuação;

XIII - Delegar e designar responsabilidades e atividades inerentes ao atendimento e

relacionamento  com  os  usuários  de  tecnologia  da  informação  aos  seus

subordinados, acompanhando o desempenho das atividades; e

XIV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando

determinadas pela chefia imediata.

Art. 123. Compete à Seção de Atendimento, Relacionamento e Telecomunicações: 

I - Organizar e acompanhar as atividades de relacionamento com os usuários de

serviços de tecnologia da informação e comunicação da PR/DF;

II - Supervisionar e executar as atividades de instalação, manutenção e substituição

de  equipamentos  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação  e  softwares

homologados  e  gerenciar  e  controlar  a  movimentação  de  distribuição  dos

equipamentos no âmbito da PR/DF;

III - Fiscalizar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos recursos

operacionais  de  equipamentos  em operação na  Unidade,  quando realizados por

terceiros;

IV - Identificar  necessidades  de  melhorias  na  infraestrutura  em  tecnologia  da

informação e comunicação, para atender às novas demandas dos usuários;

V - Manter o parque de equipamentos de tecnologia da informação e softwares;

VI - Executar atividades de atendimento aos usuários de serviços de tecnologia da

informação;

VII - Elaborar e aprovar as especificações técnicas para aquisição de equipamentos

de TI para os usuários, exceto os da infraestrutura de redes;

VIII - Apoiar a CTIC na elaboração dos projetos básicos e termos de referência para
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subsidiar  a  aquisição  de  bens  e  a  contratação  de  serviços  de  tecnologia  da

informação disponibilizados aos usuários, de acordo os padrões estabelecidos pela

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;

IX - Executar atividades técnicas relacionadas com os serviços de comunicação de

voz disponíveis para os usuários da unidade;

X - Elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de

bens e a contratação de serviços relacionados a serviços de comunicação de voz,

de  acordo com os  padrões  estabelecidos  pela Secretaria de Tecnologia da

Informação e Comunicação;

XI - Apoiar a CTIC no cumprimento de suas competências, observando as diretrizes

do do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI e do Plano

Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do Ministério Público Federal; e

XII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando

determinadas pela chefia imediata.

TÍTULO X
DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

- CGP -

CAPÍTULO I 
Da Estrutura Administrativa

Art. 124. A CGP possui a seguinte composição:

I - Seção de Registro e Acompanhamento Funcional - SERAF;

II - Seção de Estágio - SEST.

III - Serviço de Educação e Desenvolvimento Funcional - SEDEF

IV - Grupo de Gestão ambiental - GESTO

CAPÍTULO II
Das Atribuições

Seção I
Do Coordenador

Art. 125. Compete ao Chefe da Coordenadoria de Gestão de Pessoas:

I -  Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela CGP;
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II - Orientar tecnicamente e acompanhar o desempenho das atividades

relacionadas ao registro,  ao  acompanhamento funcional,  à  educação  e  ao

desenvolvimento profissional, à saúde e ao bem-estar, à gestão de desempenho e

à avaliação profissional e ao programa de estágio e de adolescente aprendiz;

III - Atuar de forma estratégica, de modo a fomentar a gestão de pessoas por

competências e a gestão do conhecimento;

IV - Gerenciar os projetos estratégicos relacionados à gestão e ao desenvolvimento

de pessoas;

V - Promover  ações  que  propiciem  uma  atuação coordenada e integrada com  as

políticas nacionais de Gestão e de Desenvolvimento de Pessoas;

VI - Fomentar atuação integrada com as demais áreas de Gestão de Pessoas e

com a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional do Ministério Público

Federal na região;

VII - Zelar pelo alinhamento dos projetos, das ações e das metas aos objetivos

estratégicos do Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal  e, quando

houver, da PR/DF;

VIII - Gerenciar a movimentação dos servidores no âmbito da unidade;

IX - Gerenciar o processo de recrutamento e seleção interna de pessoal; e

X - Realizar  o  acompanhamento  funcional  de  servidores  que  se  encontram  em

situação de comprometimento no desempenho das atividades laborais, associados

ou não a problemas de saúde;

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

Coordenadoria;

XII - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Coordenadoria;

XIII - Exercer  o  controle  de  frequência  dos  chefes  dos setores  vinculados  à  sua

Coordenadoria;

XIV - Gerir as questões administrativas da Coordenadoria;

XV - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;

XVI - Manter o Procurador-Chefe e o Secretário Estadual informados sobre todas e
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quaisquer  necessidades  e  ocorrências  relevantes,  referentes  a  todos  os  setores

sobre sua responsabilidade;

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

estatísticas;

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

XIX - Elaborar  e  encaminhar  ao  Secretário  Estadual  e  ao  Procurador-Chefe  o

planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;

XX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Coordenadoria; e

XXI - Desenvolver  outras  atividades  inerentes  à  sua  finalidade,  quando

determinadas pela chefia imediata.

Seção II
Da Coordenadoria

Art. 126. Compete à CGP:

I - Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as seguintes atividades no âmbito da

PR/DF:

a) Registro e acompanhamento funcional de membros, de servidores e de

estagiários;

b) Educação e desenvolvimento profissional de membros e de servidores;

c) Assistência à saúde e ao bem-estar;

d) Gestão de desempenho e avaliação profissional; e

e) Programa de estágio e de adolescente aprendiz.

II - Observar as politicas, diretrizes e orientações técnicas oriundas da Secretaria de

Gestão de Pessoas e da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional. 

Art. 127. São atribuições relacionadas à educação e desenvolvimento funcional:

I - Planejar,  acompanhar,  executar  e  avaliar  as  ações  de  capacitação,

desenvolvimento e educação de membros e de servidores no âmbito do Estado,

observando as diretrizes estabelecidas, bem como os normativos vigentes;

II - Proceder  ao  levantamento  das  necessidades  de  capacitação  e  de

desenvolvimento dos servidores, com a finalidade de promover ações alinhadas às
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diretrizes da Secretaria de  Educação e  Desenvolvimento Profissional e aos

objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal;

III - Fomentar eventos de capacitação e de desenvolvimento por meio de

instrutoria interna, de forma a valorizar o capital humano da Instituição, propiciando

ações que venham atender às especificidades do Ministério Público Federal;

IV - Implementar os procedimentos necessários quanto ao encaminhamento e

acompanhamento dos pedidos de treinamento junto à Secretaria de Educação e de

Desenvolvimento Profissional, possibilitando a efetivação das ações de capacitação

e desenvolvimento;

V - Providenciar  os  registros  relativos  à  realização  de  eventos  de capacitação e

desenvolvimento, tanto nos  assentamentos funcionais quanto nos  respectivos

sistemas informatizados;

VI - Organizar os eventos de capacitação realizados na unidade e promover a

subsequente confecção dos certificados;

VII - Providenciar o cadastro de cursos de graduação e pós-graduação no

respectivo sistema  informatizado,  para  fins de percepção do  adicional de

qualificação, bem como  o envio  dos  diplomas ao(s)  setor(es) responsáveis da

Secretaria de Educação e de Desenvolvimento Profissional, inclusive para registro

quanto ao programa de pós-graduação, quando for o caso;

VIII - Analisar  e homologar  as  ações  de treinamento para fins  de adicional  de

qualificação;

IX - Propor, planejar e executar  as  avaliações  específicas  para cada tipo de ação

educacional;

X - Orientar as chefias quanto aos procedimentos necessários para a elaboração e

o cadastro no  respectivo sistema informatizado das  avaliações  e planos de

desenvolvimento individual dos servidores;

XI - Gerenciar, quando existente, Banco de Talentos local, no qual serão

registrados os dados de formação geral de servidores, propiciando efetiva gestão

das competências  e viabilizando  ampla participação nos processos seletivos

internos para funções de confiança e cargos em comissão; e

XII - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área. 
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Art. 128. São atribuições relacionadas à assistência à saúde e bem-estar:

I - Implementar ações voltadas à promoção da saúde física e mental, da prevenção

de acidente  do trabalho, de qualidade de vida e de melhoria do clima

organizacional;

II - Instruir os processos administrativos relativos à contratação de eventos na área

de saúde e  bem-estar, observadas a Lei  de Licitações e Contratos e as  normas

estabelecidas no âmbito do Ministério Público Federal;

III - Registrar os eventos da área de saúde e de bem-estar nos respectivos sistemas

informatizados, providenciando os certificados de participação;

IV - Promover a ambientação de membros e servidores oriundos de nomeação,

promoção ou remoção, com vistas a proporcionar integração e conhecimento dos

procedimentos da unidade;

V - Prestar informações acerca de licença para tratamento de saúde e licença

por motivo de doença em pessoa da família, bem como providenciar os respectivos

registros nos sistemas eletrônicos;

VI - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área; e

VII - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando

determinadas pela chefia imediata.

Art. 129. São  atribuições  relacionadas  à  gestão  do  desempenho  e  à  avaliação

profissional:

I - Coordenar, acompanhar e executar a gestão do desempenho de servidores,

inclusive no estágio probatório;

II - Gerenciar o processo de acompanhamento funcional dos servidores com

deficiência que estejam em estágio probatório;

III - Capacitar e orientar os gestores e servidores quanto à gestão do desempenho;

IV - Orientar as chefias quanto aos procedimentos necessários para a elaboração e

o cadastro no  respectivo sistema informatizado das  avaliações e dos planos de

desenvolvimento individual dos servidores; e

V - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando

determinadas pela chefia imediata.
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Seção III

Da Seção de Registro e Acompanhamento Funcional

- SERAF -

Art. 130. Compete à SERAF:

I - Cadastrar e manter atualizados os dados funcionais de membros, servidores e

respectivos  dependentes, resguardando o devido sigilo das informações  sob sua

responsabilidade;

II - Efetuar  os  registros  e  controles  relativos  à  movimentação  de  membros  e

servidores, a  serviços extraordinários, férias, licenças e  afastamentos, bem como

benefícios previstos em lei e em regulamentos;

III - Registrar as admissões de servidores no Sistema de Apreciação e Registros

dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC, do Tribunal de Contas da União;

IV - Instruir os processos administrativos relativos a:

a) Adicionais e auxílios;

b) Admissão de servidores;

c) Desligamento de membros e servidores;

d) Pedidos de licenças e afastamentos;

e) Remoção por permuta, cessão e requisição de servidores;

f) Lotações  provisórias  para  exercício  de  função,  acompanhamento  de

cônjuge, necessidade da Administração e outros previstos em lei;

g) Aposentadorias e abono de permanência; e

h) Demais assuntos afetos à área que exijam manifestação da PR/DF e

posterior encaminhamento às secretarias nacionais, tais como pedidos  de

pagamento de serviços extraordinários e de indenização de férias;

V - Administrar  o sistema de controle de frequência, bem como dar  suporte aos

usuários;

VI - Realizar os procedimentos necessários para o cadastramento e consequente

percepção dos valores relativos ao auxílio-natalidade, auxílio pré-escolar e auxílio-

transporte;
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VII - Prestar informações relativas à frequência dos servidores cedidos às

respectivas entidades cedentes;

VIII - Acompanhar as publicações oficiais relativas a membros e servidores,

providenciando os  devidos  registros  funcionais, bem  como a comunicação aos

interessados;

IX - Realizar o recadastramento anual dos membros e servidores aposentados e

pensionistas, assim como prestar atendimento especial ao respectivo público;

X - Expedir certidões e declarações pertinentes à área;

XI - Incluir programação de compensação de horas de acordo com a gratificação

por encargo de curso ou concurso;

XII - Registrar, no sistema de frequência, o serviço extraordinário eleitoral;

XIII - Instruir os pedidos de permuta, de lotação provisória por carência de

pessoal ou para  exercício de função de confiança no âmbito da mesma unidade

administrativa;

XIV - Elaborar as portarias de nomeação e designação para cargos em comissão

e funções de confiança de titulares e substitutos;

XV - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área;

XVI - Providenciar  o  envio  de  comprovantes  de  rendimentos  aos  servidores

desligados, aposentados e pensionistas;

XVII - Gerenciar requerimentos de averbação de tempo de serviço;

XVIII - Gerenciar requerimentos de licenças-prêmio;

XIX - Providenciar solicitações de confecção de identidades funcionais;

XX - Prestar  informações  e orientações  para correta aplicação da legislação de

pessoal; e

XXI - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando

determinadas pela chefia imediata.

Seção IV
Da Seção de Estágio

- SEST -
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Art. 131. Compete à SEST:

I - Cadastrar e manter atualizados os dados funcionais dos estagiários,

resguardando o devido sigilo das informações sob sua responsabilidade;

II - Instruir os processos administrativos relativos aos programas de aprendizagem;

III - Organizar e efetuar as atividades relativas ao processo seletivo de estágio;

IV - Coordenar e realizar os procedimentos necessários quanto às solicitações de

preenchimento  de vagas  de estágio, bem como as  solicitações de movimentação

interna de estagiários;

V - Convocar, receber e orientar  os  novos  estagiários classificados nos processos

seletivos;

VI - Gerar, encaminhar, receber e lançar mensalmente as ocorrências relativas

aos boletins de frequência dos estagiários;

VII - Calcular  os  períodos  adquiridos  de  recesso  remunerado,  comunicar  os

interessados, cadastrar e acompanhar os pedidos de fruição do recesso;

VIII - Orientar os supervisores e os estagiários quanto aos prazos de entrega dos

documentos relativos ao programa de estágio, zelando pelo cumprimento desses;

IX - Promover eventos de integração dos estagiários, com vistas a propiciar um

melhor ambiente para o desenvolvimento pessoal e aprendizado;

X - Acompanhar as publicações dos normativos relativos aos Programas de

Aprendizagem do  Ministério Público Federal  e providenciar  a comunicação aos

interessados;

XI - Contratar, acompanhar e coordenar e acompanhar o Programa Adolescente

Aprendiz no âmbito da PR/DF;

XII - Expedir certidões e declarações pertinentes à área;

XIII - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área; e

XIV - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando

determinadas pela chefia.

91



Seção V
Do Grupo de Gestão Socioambiental

- GESTO -

Art. 132. Compete ao GESTO:

I - Promover ações sociais e ambientais que visam à preservação e à recuperação

do  meio  ambiente,  por  meio  de  ações  sociais  sustentáveis,  a  fim de  torná-lo  e

mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável;

II - Realizar eventos que proporcionam qualidade de vida no trabalho aos membros,

servidores e estagiários;

III - Realizar eventos que proporcionam a integração entre os membros, servidores e

estagiários, e entre estes e o quadro de pessoal de outras unidades;

IV - Promover campanhas de qualidade de vida/inclusão social para terceirizados e

entidades assistenciais;

V - Realizar,  com  a  participação  dos  membros,  servidores  e  estagiários,  um

diagnóstico de clima organizacional, identificando os aspectos mais relevantes para

direcionamento  das  estratégias  que  versem  sobre  meio  ambiente  correto,

socialmente justo e economicamente viável; 

VI - Realizar,  com  a  participação  dos  servidores,  um  diagnóstico  ambiental

(avaliação ambiental inicial), identificando os aspectos ambientais mais relevantes

presentes nas instituições; 

VII - Elaborar, com base no diagnóstico, o plano de ações estratégicas, incluindo os

aspectos  ambientais  identificados,  tais  como:  a  gestão  de  resíduos  sólidos,  a

redução de consumo e reaproveitamento de materiais de expediente, o combate ao

desperdício  de  energia  e  de  água,  a  capacitação  contínua  dos  servidores  e  de

multiplicadores, etc.; 

VIII - Implementar  a  política  ambiental  das  instituições  e  os  procedimentos

adequados que possibilitem a inserção de critérios ambientais  nos processos de

aquisição de bens e na contratação de serviços terceirizados;

IX - Pesquisar novos insumos e materiais que provoquem menores danos ou riscos

à saúde do servidor  ou da população e ao meio ambiente para aquisição pelas

Instituições; 

X - Sensibilizar os membros e servidores da PR/DF e da ESMPU sobre importância
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da conservação do meio ambiente no local de trabalho e capacitar os funcionários

das empresas prestadoras de serviço, sem prejuízo das responsabilidades inerentes

às mesmas. 

XI - Avaliar  periodicamente  a  implementação  das  ações  previstas,  divulgando  os

resultados alcançados; e

XII - Estabelecer  um  cronograma  de  reavaliação  dos  resultados  voltados  ao

redirecionamento dos objetivos. 

TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 133. Compete a cada setor administrativo acompanhar as publicações no

Diário Oficial da União e  os atos oficiais do Ministério Público da União e do

Ministério Público Federal, nas matérias de sua atribuição.

Art. 134. Compete a cada setor administrativo da PR/DF seguir  as diretrizes das

Secretarias Nacionais da Secretaria-Geral do Ministério Público Federal.

Art. 135. É dever funcional dos servidores da  PR/DF verificar diariamente,

enquanto  no  exercício do cargo, o  correio  eletrônico institucional, cuja política de

utilização consta em regulamentação específica.

Art. 136. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto

neste Regimento serão dirimidos pelo Procurador-Chefe da PR/DF.
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TÍTULO XII
Estrutura Administrativa da Procuradorias da República no Distrito Federal

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

Gabinete de Procurador da República

Gabinete do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão

Assessoria

Gabinete de Procurador-Chefe

Chefia de Gabinete

Assessoria Jurídica

Assessoria de Comunicação Social

Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada

Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Escritório de Processos Organizacionais*

Assessoria Especial

Serviço de Apoio aos Gabinetes*

Secretaria Estadual

Divisão de Segurança Orgânica e Transporte

Seção de Transporte

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

Serviço de Saúde*

Serviço de Conformidade dos Registros de Gestão*

Coordenadoria Jurídica e de Documentação

Seção de Atendimento ao Cidadão

Seção de Biblioteca e Pesquisa

Setor de Gestão Documental

Divisão Criminal

Núcleo Criminal Judicial

Núcleo Criminal Extrajudicial

Divisão Cível

Núcleo Cível Judicial

Núcleo Cível Extrajudicial

Coordenadoria de Administração

Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas

Comissão Permanente de Licitação*

Divisão de Execução Orçamentária e Financeira

Divisão de Contratações e Gestão Contratual

Serviço de Fiscalização Documental*

Serviço de Planejamento e Contratos*

Serviço de Registro de Preços*

Divisão de Engenharia e Arquitetura

Núcleo de Manutenção e Serviços Gerais

Serviço de Reprografia e Digitalização*

Seção de Logística



Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação de Soluções**

Seção de Atendimento, Relacionamento e Telecomunicações

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Seção de Registro e Acompanhamento Funcional

Seção de Estágio

Grupo de Gestão Socioambiental*

*Setores informais

** Unidade subordinada hierarquicamente à STIC.
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	II - Assessorar o Procurador-Chefe nas matérias que lhes forem submetidas;
	III - Responder às consultas sobre matéria jurídica administrativa;
	IV - Acompanhar as Súmulas Administrativas e os pareceres com efeitos normativos aprovados pelo Procurador-Geral da República ou pelo Secretário-Geral no Âmbito do Ministério Público Federal, além de outros também relacionados com as atividades da Assessoria Jurídica; e
	V - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade e determinadas pela chefia imediata.
	Seção IV Da Assessoria de Comunicação Social - ASCOM -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela ASCOM;
	II - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos da Assessoria;
	III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores da Assessoria;
	IV - Exercer o controle de frequência dos servidores da Assessoria;
	V - Gerir as questões administrativas da Assessoria;
	VI - Manter o Procurador-Chefe e, no que couber, o Secretário Estadual informados sobre todas e quaisquer necessidades e ocorrências relevantes, relacionados à comunicação social, no Âmbito da PR/DF.
	VII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;
	VIII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;
	IX - Elaborar e encaminhar ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;
	X - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Assessoria; e
	XI - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Coordenar, orientar e desenvolver campanhas de comunicação e divulgação institucionais da PR/DF;
	II - Orientar os setores na realização de campanhas de comunicação e divulgação dos atos de interesse da Instituição e de seu público;
	III - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade e determinadas pela chefia imediata;
	IV - Implementar as estratégias, programas, projetos e atividades de comunicação da Unidade, em consonância com a política de comunicação definida pelo Ministério Público Federal para públicos externos e internos da Instituição;
	V - Assessorar os membros e os servidores da Unidade em atividades de comunicação social;
	VI - Orientar, coordenar e efetuar contatos com a imprensa;
	VII - Produzir material jornalístico sobre atividades da Unidade e divulgá-lo em veículos internos e externos;
	VIII - Organizar e difundir internamente informações administrativas e outras de interesses de membros, servidores e prestadores de serviços;
	IX - Acompanhar, divulgar internamente e manter arquivo das notícias de interesse da Unidade publicadas pela imprensa (clipping);
	X - Manter registros fotográficos e videográficos de eventos realizados na Unidade ou por ela organizados;
	XI - Gerenciar a Intranet e Internet da Unidade, em colaboração com a área de informática e demais áreas;
	XII - Coordenar eventos e visitas de interesse da Unidade, de acordo com as normas de Cerimonial Público;
	XIII - Trabalhar em coordenação com a Secretaria de Comunicação da Procuradoria-Geral da República e com as Assessorias de Comunicação das demais Unidades do Ministério Público Federal;
	XIV - Coordenar a atuação dos setores envolvidos na preparação da infraestrutura de áudio e vídeo para eventos ocorridos na PR/DF, tais como reuniões, palestras e outras atividades nos auditórios e gravações em geral; e
	XV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção V Da Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada - ASSPA -

	I - Planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de pesquisa, processamento, análise, gestão do conhecimento e diligências externas de sua Unidade, inclusive no que tange às ações operacionais e estratégicas;
	II - Assistir o Procurador-Chefe no relacionamento com órgãos e entidades que disponham de dados, informações e estruturas necessárias à atuação da Unidade do MPF, propondo inclusive, nos âmbitos estadual e municipal, a celebração de convênios, cooperações técnicas e protocolos de intercâmbio de informações;
	III - Indicar ao Procurador-Chefe os servidores a serem designados para a Unidade descentralizada da ASSPA/MPF, inclusive aqueles que exercerão as funções de chefe titular e substituto;
	IV - Informar à SPEA/PGR, no prazo de 10 (dez) dias, a movimentação de servidores na Unidade descentralizada;
	V - Denegar a realização de pesquisas, serviços, diligências ou atividades quando incompatíveis com as funções da Unidade descentralizada ou quando não houver meios adequados para o seu cumprimento; e
	VI - Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Assessorar técnica e operacionalmente os Procuradores da República no desempenho de suas funções institucionais;
	II - Assistir o Procurador-Chefe no relacionamento com órgãos e entidades que disponham de dados, informações e estruturas necessárias à atuação institucional, propondo inclusive a celebração de convênios, cooperações técnicas e protocolos de intercâmbio de informações;
	IV - Pesquisar, coletar, armazenar, gerenciar, proteger, processar, analisar e difundir dados, internos ou externos, inclusive produzindo conhecimento, necessários ao exercício das funções institucionais dos membros do MPF;
	V - Assegurar a cadeia de custódia das provas e informações sigilosas que estiverem sob sua responsabilidade;
	VI - Classificar, gerenciar e controlar os dados, informações e conhecimentos, segundo o grau de importância e sigilo, e a sua disseminação aos membros do MPF;
	VII - Interagir localmente com outros órgãos públicos, dentro da missão da ASSPA/MPF;
	VIII - Manter relacionamento com a respectiva unidade de Segurança Institucional para o aperfeiçoamento de suas atividades;
	IX - Realizar diligências externas, quanto aos procedimentos investigatórios da atividade finalística; e
	X - Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade e determinadas pela autoridade competente.
	Parágrafo único. As competências previstas neste artigo, quando se referirem às atividades de análise e de gestão do conhecimento, somente poderão ser realizadas nos termos de Memorandos de Instrução a serem expedidos pela SPEA/PGR.
	I - Relatório de Análise (RA): produzido com base em apreciação técnica dos dados e informações obtidos, elaborado por servidor devidamente habilitado pela SPEA/PGR;
	II - Relatório de Conhecimento (RCON): subsidiar a tomada de decisões estratégicas relacionadas às funções institucionais do MPF;
	III - Relatório de Documentação (RD): organizar ou sistematizar dados e informações encaminhados à ASSPA;
	IV - Relatório Circunstanciado de Diligência Externa (RCDE): apresentar os achados da diligência externa;
	V - Relatório de Informação (RI): expor dados e informações, contendo sugestões de diligências ou descrição da documentação que o instrui; e
	VI - Relatório de Pesquisa (RP): expor dados e informações coletados.
	Seção VI Da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica - APGE -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela APGE;
	II - Promover a capacitação e a motivação dos servidores da Assessoria;
	III - Exercer o controle de frequência dos integrantes da Assessoria;
	IV - Gerir as questões administrativas da Assessoria;
	V - Manter o Procurador-Chefe e, no que couber, o Secretário Estadual informado sobre todas e quaisquer necessidades e ocorrências relevantes, referentes à Assessoria;
	VI - Providenciar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;
	VII - Elaborar e encaminhar ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos da Assessoria;
	VIII - Manter atualizado o manual de rotinas da Assessoria; e
	IX - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Elaborar e monitorar instrumentos de planejamentos e relatórios de planos, painéis e metas no âmbito da PR/DF;
	II - Apoiar atividades e projetos que aprimoram métodos de trabalho do Ministério Público Federal, com foco em resultados para a sociedade;
	III - Apoiar a formalização e a gestão da execução da estratégia no software utilizado no Ministério Público Federal, cadastrando e atualizando tempestivamente o planejamento da PR/DF e os projetos sob sua gerência;
	IV - Informar a Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica sobre atualizações do planejamento da PR/DF, prestando as informações adicionais e disponibilizando documentos quando solicitados;
	V - Apoiar a disseminação das ações de comunicação ligadas ao planejamento estratégico no âmbito da PR/DF;
	VI - Reportar à Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica os resultados e as possibilidades de aperfeiçoamento do planejamento da PR/DF;
	VII - Apoiar a captação de informações de diagnósticos promovidos pela Secretaria-Geral;
	VIII - Auxiliar os gestores da unidade a implementar políticas e diretrizes definidas pelas Secretarias e Unidades Nacionais;
	IX - Prestar assessoria à chefia superior no planejamento e monitoramento da estratégia organizacional alinhados ao planejamento orçamentário;
	X - Realizar estudos, levantamentos e análises de natureza orçamentária e financeira visando ao aprimoramento do planejamento da PR/DF;
	XI - Colaborar com a realização da proposta orçamentária do Ministério Público Federal, apresentando análise técnica de caráter avaliativo sobre as informações encaminhadas pelas respectivas chefias da PR/DF;
	XII - Coordenar a inserção e a atualização das informações da PR/DF no Portal da Transparência do Ministério Público Federal e em outros ambientes virtuais em que se fizer necessário o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, ressalvada a responsabilidade de cada setor promover a transparência das informações sob sua incumbência;
	XIII - Colaborar com o processo de avaliação de desempenho realizado pelos cogestores no âmbito da PR/DF, conforme regulamentação específica do sistema de planejamento;
	XIV - Analisar as informações da avaliação da execução orçamentária e financeira da PR/DF, com base em regulamento específico;
	XV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção VII Do Escritório de Processos - EPO -

	I - Apoiar os Gerentes de Processos no acompanhamento e avaliação de cada processo;
	II - Fomentar ações de melhoria contínua dos processos;
	III - Participar e acompanhar a gestão dos projetos que envolvem melhorias de processos;
	IV - Fomentar a integração entre os processos e áreas envolvidas;
	V - Consolidar os registros, documentações, avaliação de melhores práticas e difusão de aprendizados;
	VI - Manter e promover a metodologia e melhores práticas de gestão por processos (padrões, regras e medidas de desempenho);
	VII - Realizar a interlocução entre os gerentes de processos com a Administração;
	VIII - Promover treinamento e desenvolvimento de pessoal nas melhores práticas de gestão de processos;
	IX - Avaliar e gerir o portfólio de processo da PR/DF e a sua governança;
	X - Observar a integração dos escritórios de processos das Procuradorias da República nos estados e das Procuradorias Regionais da República feita pelo Escritório de Processos no MPF.
	I - Coordenar, organizar e acompanhar a execução das atividades do processo de trabalho;
	II - Fornecer informações detalhadas do processo de trabalho à Chefia da PR/DF para tomada de decisão;
	III - Participar de projetos de melhoria de processos, quando necessário;
	IV - Propor melhorias do processo de trabalho, quando não houver projeto em andamento;
	V - Promover a capacitação das pessoas executantes do processo.
	Seção VIII Do Serviço de Apoio aos Gabinetes - SAG -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pelo SAG;
	II - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do Serviço;
	III - Promover a capacitação e a motivação dos secretários dos gabinetes;
	IV - Exercer o controle de frequência dos servidores integrantes do Serviço;
	V - Gerir as questões administrativas do Serviço;
	VI - Elaborar a escala dos técnicos administrativos lotados nos gabinetes dos Procuradores da República que deverão atuar em apoio ao SAG;
	VII - Manter o Procurador-Chefe informado sobre todas e quaisquer necessidades e ocorrências relevantes, referentes ao SAG;
	VIII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;
	IX - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;
	X - Elaborar e encaminhar ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos do SAG;
	XI - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do SAG; e
	XII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Elaborar, manter atualizado e difundir padronização de procedimentos para todos os secretários de gabinete, em conformidade com as orientações da COJUD e Chefia Administrativa da PRDF, em acordo com as normas pertinentes, emanadas pela SEJUD/PGR e Corregedoria do MPF;
	II - Cumprir orientações funcionais da COJUD e norma específica que instituiu ou regulamentou o SAG;
	III - Coordenar e orientar o trabalho dos Secretários dos Gabinetes que estiverem prestando auxílio ao SAG;
	IV - Realizar todas as tarefas pertinentes aos secretários, em apoio aos gabinetes que estiverem sem esses servidores, listadas no Art. 57. , no que couber.
	Seção IX Da Assessoria Especial - ASSESP -

	Art. 35. Compete à Assessoria Especial:
	VI - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, determinadas pelo Procurador Chefe da PRDF.

	TÍTULO IV DO PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
	CAPÍTULO I Da Estrutura Administrativa
	CAPÍTULO II Das Atribuições
	I - A defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito pelos Poderes Públicos Federais, órgãos da Administração Pública direta e indireta, concessionárias e permissionárias de serviços públicos federais, ou por entidades que exerçam outra função delegada da União;
	II - Organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as normas específicas editadas sobre a matéria; e
	III - Fixar o horário de trabalho dos servidores lotados no respectivo gabinete, observados os regulamentos existentes.

	TÍTULO V DO COLÉGIO DE PROCURADORES
	CAPÍTULO I Das Disposições Gerais
	I - Eleger o Procurador-Chefe da Unidade;
	II - Eleger o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão;
	III - Eleger o Procurador Coordenador da Assessoria de Pesquisa e Análise;
	IV - Eleger o Procurador Coordenador de Estágio;
	V - Regulamentar em caráter complementar as matérias atinentes ao exercício da atuação funcional na PR/DF e em especial:
	a) As regras de distribuição de feitos judiciais e extrajudiciais entre os diversos ofícios da PR/DF;
	b) As atribuições de cada ofício;
	c) As regras locais de substituição entre os ofícios;
	e) As regras locais de movimentação de membros entre os ofícios;
	VI - Decidir em âmbito local os conflitos de atribuições entre dois ofícios;
	CAPÍTULO II Do Coordenador Cível
	Seção I Da Estrutura Administrativa
	Seção II Das Atribuições

	I - Dirimir eventuais dúvidas referentes aos procedimentos e processos cíveis;
	II - Propor e abrir concurso de remoção interna entre membros lotados na Divisão Cível para vinculação às varas Federais para fins de audiência, inspeção e correição;
	III - Indicar ao Procurador-Chefe os Procuradores lotados na Divisão Cível a serem designados para acompanhar trabalhos, eventos ou cursos, a partir de solicitações encaminhadas pelas Câmaras de Coordenação e Revisão, Procuradoria-Geral da República e Escola Superior do MPU, após apuração dos interessados e com base nos critérios fixados pela Divisão Cível; e
	IV - Propor e coordenar as reuniões da Divisão Cível;
	V - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas.
	CAPÍTULO III Do Coordenador Criminal
	Seção I Da Estrutura Administrativa
	Seção II Das Atribuições

	I - Dirimir eventuais dúvidas referentes aos procedimentos e processos criminais;
	II - Indicar ao Procurador-Chefe os Procuradores lotados na Divisão Criminal a serem designados para acompanhar os trabalhos de inspeção das Varas Federais Criminais e da Turma Recursal, após apuração dos interessados e realização de sorteio;
	III - Indicar ao Procurador-Chefe os Procuradores lotados na Divisão Criminal a serem designados para acompanhar trabalhos, eventos ou cursos, a partir de solicitações encaminhadas pelas Câmaras de Coordenação e Revisão, Procuradoria-Geral da República e Escola Superior do MPU, após apuração dos interessados e com base nos critérios fixados pela Divisão Criminal;
	IV - Propor e presidir as reuniões da Divisão Criminal;
	V - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas;
	CAPÍTULO IV Do Coordenador do Combate a Corrupção
	Seção I Da Estrutura Administrativa

	Seção II Das Atribuições
	II - Indicar ao Procurador-Chefe os Procuradores lotados na Divisão de Combate à Corrupção a serem designados para acompanhar os trabalhos de inspeção das Varas Federais Cíveis e Criminais e das Turma Recursais, após apuração dos interessados e realização de sorteio;
	III - Indicar ao Procurador-Chefe os Procuradores lotados na Divisão de Combate à Corrupção a serem designados para acompanhar trabalhos, eventos ou cursos, a partir de solicitações encaminhadas pelas Câmaras de Coordenação e Revisão, Procuradoria-Geral da República e Escola Superior do MPU, após apuração dos interessados e com base nos critérios fixados pela Divisão de Combate à Corrupção;
	IV - Propor e presidir as reuniões da Divisão de Combate à Corrupção.
	V - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas;
	CAPÍTULO V Dos Gabinetes de Procuradores da República
	Seção I Da Estrutura Administrativa

	I - Procurador da República;
	II - Analista de Apoio Jurídico;
	III - Assessores Jurídicos;
	IV - Secretário;
	V - Estagiário.
	Seção II Das Atribuições
	Subseção I Dos Procuradores da República


	I - Adotar providências administrativas para o bom andamento dos serviços no âmbito do respectivo gabinete;
	II - Fixar horário de trabalho dos servidores e estagiários lotados em gabinete, observadas as normas gerais da unidade;
	III - Designar, quando solicitado, servidor para efetuar os registros pertinentes nos aplicativos de gerenciamento do Ministério Público Federal;
	IV - Organizar e gerenciar as atividades administrativas do gabinete, observadas as normas específicas editadas sobre a matéria;
	V - Zelar pelo fiel registro de informações, das manifestações e da inclusão das íntegras das peças no sistema de informação oficial.
	Subseção II Dos Analistas de Apoio Jurídico

	I - Prestar assessoramento jurídico ao ofício no qual está lotado;
	II - Realizar triagem inicial dos procedimentos e documentos recebidos no gabinete, dando ciência ao Membro nos casos em que necessitem de diligências urgentes;
	III - Executar, com tempestividade, minutas de atos e diligências determinados pelo Membro do MPF;
	IV - Efetuar atividades de caráter administrativo, conforme orientação do Procurador da República que atuar no ofício em que estiver lotado; e
	V - Cumprir as orientações de caráter administrativo emanadas pela Procurador-Chefe da PR/DF.
	Subseção III Dos Assessores Jurídicos

	I - Prestar assessoramento jurídico ao Procurador da República;
	II - Executar, com tempestividade, minutas de atos e diligências determinados pelo Membro do MPF;
	III - Desenvolver estudos e pesquisas de interesse do Procurador, bem como exercer encargos específicos que lhe sejam determinados; e
	IV - Cumprir as orientações de caráter administrativo emanadas pela Procurador-Chefe da PR/DF.
	Subseção IV Dos Secretários de Gabinete

	I - Gerenciar e executar todas atividades administrativas de gabinete, solicitações diversas via sistema GLPI e elaboração de relatórios de interesse da Administração;
	II - Organizar fisicamente todos processos, procedimentos e documentos;
	III - Controlar a tramitação, recebimento e saída de processos, procedimentos e documentos, tanto físicos como eletrônicos e seus respectivos prazos;
	IV - Cumprir os despachos e preparar os expedientes do Procurador da República;
	V - Prestar auxílio ao Procurador da República, incluindo a organização da agenda de compromissos;
	VI - Solicitar pesquisas à ASSPA, sob demanda de Procurador da República;
	VII - Acompanhar correição, inspeção e inventário;
	VIII - Atender o público interno e externo;
	IX - Elaborar, cadastrar e expedir Ofícios / Memorandos / Relatórios / Portarias / Certidões, dentre outros de caráter administrativo;
	X - Efetuar registro de todas as providências no Sistema Único;
	XI - Efetuar pesquisa de processos e procedimentos correlatos, mediante demanda do Procurador;
	XII - Acompanhar oitivas e elaborar atas de deliberação, mediante demanda do Procurador;
	XIII - Solicitar por meio do sistema a publicação dos atos oficiais;
	XIV - Executar, com tempestividade, atos e diligências determinados pelo Membro do MPF;
	XV - Comunicar aos setores interessados os afastamentos do Procurador;
	XVI - Produzir estatísticas de produtividade, mediante demanda do Procurador;
	XVII - Cumprir as orientações e os procedimentos de caráter funcional emanadas pela COJUD e pelo Serviço de Apoio aos Gabinetes (SAG);
	XVIII - Cumprir as orientações de caráter funcional e administrativo emanadas pela Procurador-Chefe da PR/DF.
	Subseção V Dos Estagiários

	I - Prestar auxílio jurídico ao Procurador da República;
	II - Prestar auxílio jurídico ao Assessor Jurídico e ao Analista de Apoio Jurídico;
	III - Cumprir as orientações de caráter administrativo e funcional emanadas pelo Procurador-Chefe da PR/DF.

	TÍTULO VI DA SECRETARIA ESTADUAL - SE -
	CAPÍTULO I Da Estrutura Administrativa
	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.
	CAPÍTULO II Das Atribuições
	Seção I Do 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.
	Seção II Da Divisão de Segurança Orgânica e Transporte - DISOT -

	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.
	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 PR/DF, 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.
	Seção III Do Setor do Programa de Saúde e Assistência Social - Plan-Assiste -

	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.
	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.
	I - Realizar serviços de atendimento, tais como:
	Seção IV Do Serviço de Saúde - SERSA -

	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.
	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;
	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.
	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

	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.

	TÍTULO VII DA COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO - COJUD -
	CAPÍTULO I Da Estrutura Administrativa
	I - Seção de Atendimento ao Cidadão - SAC;
	II - Seção de Biblioteca e Pesquisa - SBP;
	III - Setor de Gestão Documental (SGD);
	IV - Divisão Criminal - DICRIM;
	V - Divisão Cível - DICIV;
	CAPÍTULO II Das Atribuições
	Seção I Do Coordenador

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades de apoio judiciário relativas ao acompanhamento interno e externo dos processos judiciais de competência do Ministério Público Federal, tais como recebimento, registro, cadastramento, classificação, autuação, distribuição e movimentação de representações, documentos, procedimentos extrajudiciais, processos judiciais e inquéritos policiais que chegam à PR/DF;
	II - Coordenar a remessa de autos judiciais, inquéritos policiais e manifestações avulsas vinculadas a autos judiciais para órgãos externos;
	III - Fazer solicitação e agendamento mensal, via GLPI, de cada carro/motorista que faz o transporte de processos, três vezes por dia, para a polícia e justiça;
	IV - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos da Coordenadoria;
	V - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Coordenadoria;
	VI - Exercer o controle de frequência dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;
	VII - Coordenar e supervisionar as atividades de digitalização e indexação dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais;
	VIII - Coordenar e supervisionar a execução das atividades, vinculadas à COJUD, pertinentes à prestação de informações e de serviços ao público;
	IX - Coordenar e supervisionar o uso dos sistemas de acompanhamento de documentos, procedimentos extrajudiciais e processos judiciais, prestando a devida assistência a todos os seus usuários, e promovendo encontros dos servidores para mantê-los atualizados sobre o uso desses sistemas;
	X - Gerir as questões administrativas da Coordenadoria;
	XI - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;
	XII - 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;
	XIII - Elaborar e encaminhar ao Secretário Estadual e ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;
	XIV - Gerir a parte do contrato dos servidores terceirizados que prestam serviço de contínuos para a PR/DF;
	XV - Coordenar as ações decorrentes do planejamento estratégico relativas a setores da Coordenadoria;
	XVI - Organizar o calendário de inventários e supervisionar a fiscalização exercida pelos servidores da COJUD durante a sua execução;
	XVII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;
	XVIII - Elaborar memorando com as estatísticas de produtividade referentes ao período de férias convertido em abono pecuniário dos procuradores;
	XIX - Extrair relatórios referentes ao estágio probatório de procuradores;
	XX - Alimentar o Sistema Único com os afastamentos e as substituições publicadas periodicamente em portarias de designação;
	XXI - Extração de relatórios com o acervo no qual o procurador substituirá e envio por e-mail;
	XXII - Elaboração de memorando ao procurador itinerante com relatórios relativos aos acervos em que ele trabalhará;
	XXIII - Controle referente aos dias de suspensão de conclusão por ocasião de férias aos quais os procuradores têm direito;
	XXIV - Acompanhamento da lista de discussão dos Coordenadores Jurídicos do MPF, mediada pela SEJUD/PGR, a fim de realizar pesquisas, atualizações, validação de dados e verificações de inconsistências nos sistemas relativas ao acervo de autos da PR/DF, bem como receber informações e comunicá-las aos demais servidores;
	XXV - Coletar e confirmar os telefones do procurador e dos servidores plantonistas para fins de envio de e-mail aos interessados com essas informações e as regras definidas na PR/DF para o plantão;
	XXVI - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;
	XXVII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Coordenadoria;
	XXVIII - Desenvolver outras atividades inerentes à finalidade da Coordenadoria, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção II Da Coordenadoria

	I - Orientar e monitorar a execução das atividades pertinentes ao registro, distribuição, acompanhamento, análise e classificação dos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais no âmbito da unidade;
	II - Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os processos judiciais e inquéritos policiais oriundos dos órgãos judiciários e policiais, providenciar sua regular devolução e entrega, promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à protocolização e ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;
	III - Receber, registrar, autuar, classificar, distribuir e movimentar procedimentos extrajudiciais, promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à protocolização e ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;
	IV - Realizar pesquisa para a verificação da existência de procedimentos extrajudiciais / processos judiciais já em trâmite na PR/DF;
	V - Fazer a conclusão e remessa dos processos, procedimentos e documentos aos gabinetes, levando-se em consideração as regras de afastamento e de movimentação desta unidade;
	VI - Realizar a conferência, o controle do recebimento e o controle da remessa de autos judiciais, inquéritos policiais e manifestações avulsas vinculadas a autos judiciais para órgãos externos;
	VII - Confeccionar, quando solicitados, pesquisas, relatórios ou estatísticas, inclusive sobre a movimentação judicial dos processos de interesse da PR/DF;
	VIII - Realizar atividades de digitalização e indexação dos processos judiciais;
	IX - Organizar as pautas de audiências para os Procuradores e disponibilizar dossiês digitalizados que subsidiarão as audiências;
	X - Planejar, coordenar, orientar, acompanhar e controlar as atividades de Biblioteconomia e Documentação no âmbito da PR/DF;
	XI - Executar das atividades, vinculadas à COJUD, pertinentes à prestação de informações e de serviços ao público;
	XII - Fiscalizar os inventários anual e extraordinário realizados nos gabinetes;
	XIII - Prestar informações pertinentes ao trabalho executado nesta COJUD para todos os setores da PR/DF e órgãos externos interessados;
	XIV - Fornecer orientações, sempre que solicitado, sobre o uso dos sistemas de acompanhamento de documentos, procedimentos extrajudiciais e processos judiciais, prestando a devida assistência a todos os seus usuários;
	XV - Prestar apoio aos servidores de gabinete e aos servidores do Serviço de Apoio a Gabinetes (SAG) no que se refere à orientações relacionadas ao serviço prestado em conjunto, especialmente no Sistema Único, bem como a procedimentos e mudanças nas rotinas de distribuição e movimentação de autos na PR/DF;
	XVI - Receber mandados de intimação de processos eletrônicos trazidos por Oficiais de Justiça;
	XVII - Distribuir e movimentar processos eletrônicos oriundos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, bem como do Sistema de Citação e Intimação Eletrônica - ECINT;
	XVIII - Realizar a importação de dados e peças dos processos judiciais eletrônicos no Sistema Único.
	XIX - Apoiar o Gabinete dos membros quanto à juntada de documentos e manifestações, entre outras atividades cartorárias;
	XX - Cadastrar e indexar, no sistema oficial, os dados relativos à autuação, juntada e abertura de volumes dos documentos recebidos dos usuários internos e externos, bem como processos extrajudiciais autuados por órgãos externos ou outros ramos integrantes da estrutura do Ministério Público da União, observando a numeração única originária;
	XXI - Realizar o processamento - paginação, composição, juntada, abertura e encerramento de volumes e despacho de providências - dos documentos extrajudiciais autuados, desentranhados ou desmembrados, realizando a distribuição e tramitação dos documentos às respectivas unidades de providências;
	XXII - Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor.
	XXIII - Fazer estatística das férias dos Procuradores pagas em pecúnia;
	XXIV - Fazer estatísticas de produtividade dos Procuradores;
	XXV - Coordenar o atendimento ao cidadão;
	XXVI - Fiscalizar inventários anual e extraordinário realizados nos gabinetes;
	XXVII - Gerir o arquivo da Procuradoria da República no Distrito Federal;
	XXVIII - Desenvolver outras atividades inerentes à finalidade da Coordenadoria, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção III Da Seção de Atendimento ao Cidadão - SAC -

	I - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;
	II - Orientar as atividades do setor;
	III - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;
	IV - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas da SAC;
	V - Prestar informações quando solicitado;
	VI - Realizar pedido de material de expediente no sistema da PR/DF;
	VII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;
	VIII - Informar ao Procurador-chefe o número de SICs* atendidos, ou não, semestralmente;
	IX - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;
	X - Exercer as atribuições da Seção de Atendimento ao Cidadão, com os demais servidores do Setor.
	I - Receber notícias de irregularidades, representações, solicitações de informação, requerimentos, dentre outas demandas formuladas pelo cidadão, realizando a triagem, o registro no sistema eletrônico específico e o encaminhamento inicial;
	II - Realizar as atribuições inerentes ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC-MPF;
	III - Fornecer informações a respeito de distribuição e localização de procedimentos e processos aos advogados e cidadãos interessados;
	IV - Fornecer certidões de inexistência, existência, distribuição e localização de procedimentos extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 dias, de acordo com as normas em vigor;
	V - Receber os pedidos de vista e/ou cópia de autos em trâmite na unidade e encaminhar ao gabinete ou setor responsável, cujo procedimento deverá observar o disposto em ato normativo específico;
	VI - Recepcionar os advogados e partes para que o atendimento seja feito pessoalmente pelo membro do MP;
	VII - Encaminhar a demanda do cidadão ao setor responsável na impossibilidade de atendimento imediato;
	VIII - Indicar ao cidadão o órgão competente para analisar sua demanda, nos casos em que ficar caracterizada a falta de atribuição do MPF;
	IX - Adotar as providências para resguardar o sigilo sobre a identidade do noticiante, caso seja solicitado, mantendo, contudo, no sistema eletrônico específico, registro de sua qualificação, endereço e/ou telefone, para caso necessário, futuros contatos do MPF;
	X - Elaborar relatórios dos serviços prestados, com o devido registro das informações no sistema eletrônico específico;
	XI - Devolver as manifestações do tipo “denúncia” oriundas das outras unidades do MPF, encaminhadas por meio do sistema cidadão ou outro meio, quando não houver sido explicitado ato exarado por Membro do Ministério Público Federal atuante no local remetente da manifestação;
	XII - Fornecer informações sobre o número do procedimento extrajudicial ou processo judicial cível, bem como a localização e distribuição, quando o cidadão solicitar informações sobre determinada apuração, ressalvado os casos sigilosos e a consulta a partir de nomes e/ou documentos de pessoas jurídicas ou físicas,
	XIII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção IV Da Seção de Biblioteca e Pesquisa - SBP -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela SBP;
	II - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;
	III - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;
	IV - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas da SBP;
	V - Prestar informações;
	VI - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;
	VII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades
	I - Planejar, coordenar, orientar, acompanhar e controlar as atividades de Biblioteconomia e Documentação no âmbito da Instituição;
	II - Planejar e executar as atividades técnicas ligadas à seleção, aquisição e descarte de materiais bibliográficos, assim como os recursos orçamentários disponíveis para aquisição desses materiais, conforme as normas existentes no Ministério Público Federal;
	III - Catalogar, classificar e indexar o acervo bibliográfico em qualquer formato, seguindo as normas e padrões específicos para tais atividades e as orientações técnicas da Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa, na Rede de Bibliotecas do Ministério Público Federal e, quando for o caso, na Biblioteca Digital do Ministério Público Federal, mantendo essas bases de dados sempre atualizadas;
	IV - Adotar medidas que proporcionem a segurança e a preservação de documentos e materiais bibliográficos sob sua guarda;
	V - Disseminar, seletivamente ou por serviços de alerta, informações tanto dos produtos e serviços quanto novos materiais bibliográficos;
	VI - Propor políticas de aperfeiçoamento das atividades técnicas relacionadas à seleção, aquisição, descarte e tratamento do material bibliográfico, bem como a disseminação da informação;
	VII - Gerenciar os contratos de aquisição de acervo bibliográfico, e demais contratos relacionados com as atividades da Seção.
	VIII - Gerenciar o inventário patrimonial do acervo bibliográfico da Procuradoria da República no Distrito Federal;
	IX - Realizar o levantamento dos atos normativos da Procuradoria da República no Distrito Federal publicados nos veículos oficiais de comunicação;
	X - Tratar, consolidar e registrar na Biblioteca Digital do MPF atos produzidos pela Procuradoria da República no Distrito Federal;
	XI - Realizar, após prévio cadastro, as atividades de empréstimo e reserva de materiais bibliográficos solicitados, bem como prestar aos usuários da Biblioteca, informações e orientações quanto ao uso e circulação desse acervo e dos recursos informacionais disponíveis;
	XII - Realizar pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais;
	XIII - Efetuar a guarda, ordenação e remanejamento dos documentos do acervo;
	XIV - Coligir, processar, preservar e disponibilizar as informações referentes à memória da Procuradoria da República no Distrito Federal;
	XV - Gerenciar a implementação da Política de Gestão do Patrimônio Documental na unidade, viabilizando a classificação, avaliação e destinação dos documentos de acordo com o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos do Ministério Público Federal;
	XVI - Prestar assessoria aos setores visando à organização e classificação da documentação passível de arquivamento para posterior envio ao arquivo;
	XVII - Viabilizar a consulta e monitorar o acesso, arquivamento e desarquivamento de documentos e processos administrativos e extrajudiciais sob sua custódia;
	XVIII - Desempenhar atividades de conservação, restauração e guarda da documentação administrativa e extrajudicial na fase intermediária e permanente, incluindo as cópias de manifestações judiciais protocolizadas;
	XIX - Compartilhar acervos, produtos e serviços com as demais bibliotecas do Ministério Público Federal; e
	XX - Processar tecnicamente o acervo de valor permanente descrevendo e elaborando instrumentos de pesquisa, com vistas à divulgação da memória institucional perante a sociedade e o atendimento às pesquisas a documentos arquivísticos históricos.
	Seção V Da Seção de Gestão Documental - SGD -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à gestão documental;
	II - Manter atualizada a relação de material distribuído ao setor;
	III - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas do SGD;
	IV - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;
	V - Realizar pedido de material junto aos Correios;
	VI - Realizar pedido de material de expediente no sistema da PR/DF;
	VII - Manter contato, quando necessário, com a agência dos Correios com a qual a PR/DF possui contrato;
	VIII - Prestar informações e dar suporte em questões relativas ao setor e ao recebimento, movimentação e expedição de documentos e processos;
	IX - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;
	X - Exercer todas as atribuições do Setor de Gestão Documental.
	I - Gerenciar, orientar e executar rotinas relativas às atividades de recebimento e encaminhamento de correspondências e documentos na unidade, por meio do sistema oficial;
	II - Realizar a expedição de correspondências e documentos da unidade por meio do sistema oficial, bem como as atividades de recebimento e expedição de malotes e de serviço postal;
	III - Executar a conferência das correspondências a serem expedidas quanto à precisão e consistência dos destinatários registrados no sistema oficial;
	IV - Auxiliar o usuário em relação aos serviços de rastreamento de objeto postal e de malotes expedidos;
	V - Desenvolver, orientar e monitorar as atividades de autuação de documentos e procedimentos de gestão administrativa;
	VI - Efetuar a autuação ostensiva e sigilosa dos processos de gestão administrativa da unidade;
	VII - Solicitar ao destinatário de correspondência particular recebida na PR/DF, excepcionalmente, via correios, transportadora ou malote, que a retire no setor.
	Seção VI Da Divisão Criminal - DICRIM -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à Divisão;
	II - Gerenciar e coordenar as atividades executadas pela Divisão Criminal pertinentes ao registro, distribuição, acompanhamento, análise e classificação dos processos judiciais no âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos;
	III - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos da Divisão;
	IV - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Divisão;
	V - Gerir as questões administrativas da Divisão;
	VI - Fazer a avaliação dos servidores vinculados à Divisão;
	VII - Exercer o controle de frequência dos servidores vinculados à Divisão;
	VIII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;
	IX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Divisão;
	X - Fazer os devidos ajustes na rotina de trabalho, conforme alteração na demanda de processos;
	XI - Acompanhar as regras e o andamento da pauta de audiências, assim como a digitalização dos dossiês de processos;
	XII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;
	XIII - Organizar o setor de forma a distribuir as atividades entre os servidores conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;
	XIV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os processos judiciais e inquéritos policiais oriundos dos órgãos judiciários e policiais, providenciar sua regular devolução e entrega, promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à protocolização e ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;
	II - Fazer pesquisa de correlatos na entrada de autos judiciais novos, a fim de verificar se há nesta Procuradoria procedimento/processo judicial e administrativo conexo.
	III - Fazer a conclusão e remessa dos processos aos gabinetes, levando em consideração as regras de afastamento e de movimentação desta unidade;
	IV - Realizar a conferência dos autos judiciais e manifestações avulsas vinculadas a autos judiciais encaminhadas a esta Divisão para posterior envio a órgãos externos;
	V - Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor.
	VI - Fazer o controle de arquivamento das manifestações protocoladas enviadas aos órgãos externos, acompanhadas ou não por processos judiciais;
	VII - Organizar a pauta de audiências criminais, conforme pauta recebida da Justiça Federal e acompanhar a movimentação dos processos com audiência nas próximas semanas;
	VIII - Elaborar e manter atualizados os dossiês sobre os processos judiciais;
	IX - Disponibilizar aos Procuradores, semanalmente, o dossiê dos processos cujas audiências participarão.
	X - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas quando solicitados;
	XI - Acompanhar a movimentação dos processos de interesse da PR/DF;
	XII - Prestar informações pertinentes ao trabalho executado no setor para os gabinetes, demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;
	XIII - Confeccionar e manter atualizados os manuais e rotinas do setor quanto à entrada e saída de processos, e pauta de audiências;
	XIV - Auxiliar os gabinetes durante a execução de inventários anuais e extraordinários;
	XV - Organizar as cópias das manifestações devidamente protocoladas na Justiça Federal, e encaminhá-las, anualmente, ao Setor de Armazenamento Criminal.
	Seção VII Do Núcleo Criminal Judicial - NUCRIMJUD -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;
	II - Gerenciar e coordenar as atividades executadas pelo Núcleo pertinentes ao registro, distribuição, acompanhamento, análise e classificação de Inquéritos Policiais no âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos;
	III - Organizar o setor de forma a distribuir as atividades entre os servidores conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;
	IV - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do Núcleo;
	V - Revisar as atividades desempenhadas pelos servidores.
	VI - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;
	VII - Gerir as questões administrativas do Núcleo;
	VIII - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;
	IX - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;
	X - Prestar informações;
	XI - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do NUCRIMJUD;
	XII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os inquéritos policiais oriundos dos órgãos policiais, providenciar sua regular devolução e entrega, promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à protocolização e ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;
	II - Fazer pesquisa de correlatos na entrada de inquéritos policiais novos, a fim de verificar se há nesta Procuradoria procedimento/inquérito/processo judicial e administrativo conexo;
	III - Fazer a conclusão e remessa dos processos aos gabinetes, levando em consideração as regras de afastamento e de movimentação desta unidade;
	IV - Gerenciar as atividades administrativas referentes ao controle externo da atividade policial, bem como gerenciar a Ferramenta de Inspeção de IPLs - FIPOL;
	V - Gerenciar e emitir de Relatórios de controle de tramitação de IPL/TCO;
	VI - Controlar a baixa dos inquéritos policiais e seu devido registro em conformidade com o Provimento Geral da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região - Provimento COGER;
	VII - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas quando solicitados;
	VIII - Prestar e solicitar informações relacionadas ao Departamento de Polícia Federal, Corregedoria-Geral de Polícia Federal, Polícia Legislativa do Senado Federal e Câmara dos Deputados, bem como demais Órgãos Policiais do Distrito Federal e das outras Unidades da Federação;
	IX - Executar, subsidiariamente, as atribuições previstas para a DICRIM;
	Seção VIII Do Núcleo Criminal Extrajudicial - NUCRIMEX -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;
	II - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do Núcleo;
	III - Distribuir as atividades entre os servidores conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;
	IV - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;
	V - Revisar as atividades desempenhadas pelos servidores;
	VI - Gerir as questões administrativas do Núcleo;
	VII - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;
	VIII - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;
	IX - Prestar informações pertinentes ao trabalho executado no setor para os gabinetes, demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;
	X - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da NUCRIMEX;
	XI - Alimentar a tabela de Pretensão Punitiva Estatal e encaminhar ao Coordenador Criminal semestralmente;
	XII - Elaborar certidões modelos, atualizar quadros de afastamentos, corrigir erros relacionados às rotinas do NUCRIMEX;
	XIII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;
	XIV - Exercer todas as atribuições do Núcleo Criminal Extrajudicial;
	XV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Receber, cadastrar e distribuir, após pesquisa de correlatos, as Prisões em Flagrante oriundas da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal;
	II - Receber documentos encaminhados pelo Setor de Gestão Documental da PR/DF (SGD), Seção de Atendimento ao Cidadão (SAC) e gabinetes, destinados à autuação de procedimentos extrajudiciais e/ou à análise de correlação com procedimentos extrajudiciais / processos judiciais já existentes nesta Procuradoria da República;
	III - Analisar os documentos recebidos com vistas a identificar o representante, o envolvido, os documentos referidos e o direito supostamente violado;
	IV - Elaborar resumo do documento, no qual devem constar o fato noticiado e o direito eventualmente violado;
	V - Realizar pesquisa nos sistemas utilizando palavras chaves identificadas no conteúdo do documento, com a finalidade de verificar se há nesta Procuradoria procedimento/processo judicial ou extrajudicial conexo;
	VI - Elaborar despachos destinados à autuação ou à análise de correlação, que serão encaminhados ao gabinete do Procurador responsável pelo feito (titular ou substituto), caso exista possível correlação, para análise;
	VII - Elaborar informações relativas à existência, inexistência, distribuição e localização de procedimentos autuados sobre pessoas determinadas e assuntos submetidos à investigação a partir de solicitação dos Procuradores desta PR/DF;
	VIII - Montar fisicamente procedimentos extrajudiciais e numerá-los;
	IX - Consultar, receber e movimentar os documentos / procedimentos extrajudiciais no Sistema Único;
	X - Atualizar o sistema único com dados fornecidos pela Justiça Federal e Polícia Federal;
	XI - Autuar e distribuir documentos a um dos Ofícios Criminais desta Procuradoria;
	XII - Distribuir Procedimentos Extrajudiciais advindos de outras Procuradorias;
	XIII - Redistribuir e solucionar problemas relacionados à distribuição dos autos extrajudiciais da PR/DF;
	XIV - Receber procedimentos que chegam das CCRs e PGR com decisões dos colegiados e movimentação aos procuradores responsáveis para ciência e providências;
	XV - Apensar, desapensar procedimentos extrajudiciais e desmembrar, desentranhar documentos;
	XVI - Juntar documentos que tenham 50 (cinquenta) folhas ou mais, ou que demandem a formação de novo(s) volume(s) ou anexo(s);
	XVII - Trocar elementos de capa de acordo com a portaria de conversão e/ou despacho, após o cumprimento da tarefa de conversão pelo gabinete no Sistema Único;
	XVIII - Auxiliar os gabinetes durante a execução de inventários anuais e extraordinários;
	XIX - Enviar procedimentos extrajudiciais criminais à Justiça Federal, com pedido de arquivamento, juntada ou propositura de ação judicial e à Polícia Federal, com pedido de juntada ou requisição de instauração de IPL;
	XX - Designar, mediante controle em tabela, o relator responsável por conflito de atribuição interno;
	XXI - Encaminhar cópia das principais peças do procedimento ao Procurador Relator do conflito, por meio da inclusão de documento no Único;
	XXII - Reativar a primeira distribuição gerada nos autos e encaminhar ao Procurador responsável até a solução do conflito;
	XXIII - Alimentar tabela comum de prisão em flagrante;
	XXIV - Controlar as manifestações protocoladas enviadas aos órgãos externos, organizar e encaminhá-las, semestralmente, ao Setor de Armazenamento Criminal;
	XXV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção IX Da Divisão Cível - DICIV -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à Divisão;
	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 - Gerir as questões administrativas da Divisão;
	V - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Divisão;
	VI - Exercer o controle de frequência dos chefes dos setores subordinados;
	VII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;
	VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Divisão;
	IX - Gerenciar e coordenar as atividades executadas pela Divisão Cível pertinentes ao registro, distribuição, acompanhamento, análise e classificação dos processos judiciais no âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos;
	X - Acompanhar as regras e o andamento da pauta de audiências, assim como a digitalização dos dossiês de processos;
	XI - Fazer os devidos ajustes na rotina de trabalho, conforme alteração na demanda de processos;
	XII - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;
	XIII - Organizar o setor de forma a distribuir as atividades entre aos servidores conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível; e
	XIV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os processos judiciais oriundos dos órgãos judiciários, providenciar sua regular devolução e entrega, promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à protocolização e ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;
	II - Fazer pesquisa de correlatos na entrada de autos judiciais novos, a fim de verificar se há nesta Procuradoria procedimento/processo judicial e administrativo conexo.
	III - Fazer a conclusão e remessa dos processos aos gabinetes, levando em consideração as regras de afastamento e de movimentação desta unidade;
	IV - Realizar a conferência dos autos judiciais e manifestações avulsas vinculadas a autos judiciais encaminhadas a esta Divisão para posterior envio a órgãos externos;
	V - Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor;
	VI - Realizar o controle de arquivamento das manifestações protocoladas enviadas aos órgãos externos, acompanhadas ou não por processos judiciais;
	VII - Organizar a pauta de audiências cíveis, conforme vistas dos autos judiciais e acompanhar a movimentação dos processos com audiência nas próximas semanas;
	VIII - Elaborar e manter atualizados os dossiês sobre os processos judiciais;
	IX - Disponibilizar aos Procuradores, semanalmente, o dossiê dos processos cujas audiências participarão;
	X - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas quando solicitados;
	XI - Acompanhar a movimentação dos processos de interesse da PR/DF;
	XII - Prestar informações pertinentes ao trabalho executado no setor para os gabinetes, demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;
	XIII - Confeccionar e manter atualizados os manuais e rotinas do setor, quanto à entrada de processos, saída e pauta de audiências.
	XIV - Receber mandados de intimação de processos eletrônicos trazidos por Oficiais de Justiça.
	XV - Distribuir e movimentar processos eletrônicos oriundos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, bem como do Sistema de Citação e Intimação Eletrônica - ECINT.
	XVI - Realizar a importação de dados e peças dos processos judiciais eletrônicos no Sistema Único;
	XVII - Auxiliar os gabinetes durante a execução de inventários anuais e extraordinários;
	XVIII - Organizar as cópias das manifestações devidamente protocoladas na Justiça Federal, e encaminhá-las, anualmente, ao Setor de Armazenamento Cível;
	XIX - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção X Do Núcleo Cível Judicial - NUCIVJUD -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;
	II - Gerenciar e coordenar as atividades executadas pelo Núcleo pertinentes ao registro, distribuição, acompanhamento, análise e classificação das Ações de Mandado de Segurança e Habeas Data no âmbito da unidade e remessa aos órgãos externos;
	III - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do Núcleo;
	IV - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;
	V - Gerir as questões administrativas do Núcleo;
	VI - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;
	VII - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;
	VIII - Prestar informações;
	IX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;
	X - Organizar o setor de forma a distribuir as atividades entre os servidores conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;
	XI - Revisar as atividades desempenhadas pelos servidores;
	XII - Executar, subsidiariamente, as atribuições previstas para a DICIV;
	XIII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Receber, registrar, cadastrar, classificar, distribuir e movimentar os processos de Mandado de Segurança e Habeas Data oriundos dos órgãos judiciários, providenciar sua regular devolução e entrega, promover os registros pertinentes, adotar as cautelas necessárias à protocolização e ao devido encaminhamento das manifestações ministeriais elaboradas e organizar todas as atividades correlatas;
	II - Fazer a conclusão e remessa dos processos de Mandado de Segurança e Habeas Data aos gabinetes, levando em consideração as regras de afastamento e de movimentação desta unidade;
	III - Realizar a conferência dos autos de Mandado de Segurança/Habeas Data e manifestações avulsas a eles vinculadas, encaminhadas ao Núcleo para posterior envio a órgãos externos;
	IV - Adotar as cautelas e providências necessárias para o encaminhamento regular e tempestivo de todos os autos e documentos afetos ao setor;
	V - Realizar o controle de arquivamento das manifestações protocoladas enviadas aos órgãos externos, acompanhadas ou não dos autos de Mandado de Segurança/Habeas Data;
	VI - Confeccionar pesquisas, relatórios ou estatísticas sobre Mandados de Segurança e Habeas Data quando solicitados;
	VII - Acompanhar a movimentação dos processos de Mandado de Segurança/ Habeas Data de interesse da PR/DF;
	VIII - Prestar informações pertinentes ao trabalho executado no setor para os gabinetes, demais setores da PR/DF e órgãos externos interessados;
	IX - Confeccionar e manter atualizados os manuais e rotinas do setor;
	X - Receber mandados de intimação de processos eletrônicos - Mandados de Segurança - trazidos por Oficiais de Justiça;
	XI - Distribuir e movimentar Processos de Mandado de Segurança e Habeas Data eletrônicos oriundos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE;
	XII - Realizar a importação de dados e peças dos processos de Mandado de Segurança e Habeas Data eletrônicos no Sistema Único;
	XIII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção XI Do Núcleo Cível Extrajudicial - NUCIVE -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;
	II - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do Núcleo;
	III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;
	IV - Gerir as questões administrativas do Núcleo;
	V - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;
	VI - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;
	VII - Prestar informações;
	VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;
	IX - Organizar o setor de forma a distribuir as atividades entre os servidores conforme seu perfil e suas qualificações, sempre que possível;
	X - Elaborar certidões modelos, atualizar quadros de afastamentos, corrigir erros relacionados às rotinas do Núcleo;
	XI - Exercer todas as atribuições do Núcleo Cível Extrajudicial.
	XII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Receber documentos encaminhados pelo Setor de Gestão Documental da PR/DF (SGD), Seção de Atendimento ao Cidadão (SAC) e gabinetes, destinados à autuação de procedimentos extrajudiciais ou à análise de correlação com procedimentos extrajudiciais / processos judiciais já existentes nesta Procuradoria da República;
	II - Analisar os documentos recebidos com vistas a identificar o representante, o envolvido, os documentos referidos e o direito supostamente violado;
	III - Elaborar resumo do documento, no qual devem constar o fato noticiado e o direito eventualmente violado;
	IV - Realizar pesquisa nos sistemas utilizando palavras chaves identificadas no conteúdo do documento, com a finalidade de verificar se há nesta Procuradoria procedimento/processo judicial conexo;
	V - Elaborar despachos destinados à autuação ou à análise de correlação, que serão encaminhados:
	VI - Elaborar Informações relativas à existência, inexistência, distribuição e localização de procedimentos autuados sobre pessoas determinadas e assuntos submetidos à investigação, a partir de solicitação dos Procuradores desta PR/DF;
	VII - Montar fisicamente dos procedimentos extrajudiciais e numerá-los;
	VIII - Consultar, receber, distribuir e movimentar os documentos e procedimentos extrajudiciais no Sistema Único;
	IX - Autuar e distribuir documentos, processos e procedimentos;
	X - Redistribuir e solucionar problemas relacionados à distribuição dos autos extrajudiciais da PR/DF;
	XI - Receber procedimentos que chegam das CCRs e PGR com decisões dos colegiados e movimentação aos procuradores responsáveis para ciência e providências;
	XII - Apensar, desapensar, desmembrar e desentranhar procedimentos extrajudiciais / documentos;
	XIII - Juntar documentos que tenham a partir de 50 (cinquenta) folhas ou que demandem a formação de novo(s) volume(s) ou anexo(s);
	XIV - Acautelar procedimentos extrajudiciais e devolver mediante prazo pré-fixado ou solicitação do gabinete;
	XV - Trocar elementos de capa de acordo com a portaria de conversão e/ou despacho e fixar cópia da portaria de Inquérito Civil no mural da PR/DF, após o cumprimento da tarefa de conversão pelo gabinete no Sistema Único;
	XVI - Auxiliar os gabinetes durante a execução de inventários anuais e extraordinários;
	XVII - Enviar procedimentos extrajudiciais cíveis à Justiça, com propositura de ação judicial;
	XVIII - Apoiar os gabinetes quando do envio de procedimentos extrajudiciais volumosos a órgãos externos e outras unidades do MPF;
	XIX - Designar, mediante controle em tabela, o relator responsável por conflito de atribuição interno;
	XX - Encaminhar cópia das principais peças do procedimento ao Procurador Relator do conflito, por meio da inclusão de documento no Único;
	XXI - Ajustar a distribuição do feito para que o Procurador a quem tiver sido inicialmente distribuído o procedimento administrativo oficie nos autos até a solução do conflito;
	XXII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.

	TÍTULO VIII DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CA -
	CAPÍTULO I Da Estrutura Administrativa
	I - Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas - SULIDE
	II - Divisão de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF;
	III - Divisão de Contratações e Gestão Contratual - DICGC;
	IV - Divisão de Engenharia e Arquitetura - DEA;
	V - Núcleo de Manutenção e Serviços Gerais – NUMASG:
	CAPÍTULO II Das Atribuições
	Seção I Da Coordenadoria
	Seção II Do Coordenador

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela Coordenadoria;
	II - Propor políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível local, alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional;
	III - Propor a homologação de pregão, assim como a adjudicação e a homologação de outras modalidades de licitação, conforme o caso;
	IV - Propor abertura de processo para a aquisição de bens ou contratação de serviços por licitação, mediante adesão a ata de registro de preços, dispensa ou inexigibilidade de licitação, após devidamente instruído pela área competente, atendendo aos prazos previstos no calendário de contratações, conforme o caso;
	V - Propor ao Secretário Estadual a alienação de bens móveis;
	VI - Propor a instauração dos processos administrativos visando a apuração de infrações em desfavor de licitantes e contratados;
	VII - Propor a aplicação de penalidades ou o arquivamento de processo administrativo instaurado em desfavor de licitantes e contratados;
	VIII - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos da Coordenadoria;
	IX - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Coordenadoria;
	X - Exercer o controle de frequência dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;
	XI - Gerir as questões administrativas da Coordenadoria;
	XII - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;
	XIII - 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;
	XIV - Coordenar as ações decorrentes do planejamento estratégico relativas a setores da Coordenadoria;
	XV - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;
	XVI - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;
	XVII - Elaborar e encaminhar ao Secretário Estadual e ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;
	XVIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Coordenadoria; e
	XIX - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção III Da Supervisão de Licitações e Disputas Eletrônicas - SULIDE -

	I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar as licitações e cotações eletrônicas no âmbito da PR/DF;
	II - Orientar as Unidades Administrativas Vinculadas sobre os procedimentos licitatórios e disputas eletrônicas;
	III - Elaborar os editais das licitações realizadas no âmbito da PR/DF;
	IV - Revisar tecnicamente os processos de licitação, antes de ser submetido à decisão do ordenador de despesas; e
	V - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, pelas Comissões Especiais e Licitação e pela equipe de pregão.
	Seção IV Da Comissão Permanente de Licitação - CPL -

	I - Conduzir os processos licitatórios nas modalidades concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão;
	II - Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente;
	III - Receber e examinar os pedidos de esclarecimentos e impugnações ao instrumento convocatório e sobre eles deliberar;
	IV - Julgar as fases de habilitação e classificação de propostas;
	V - Realizar as diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento licitatório;
	VI - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
	VII - Encaminhar o processo administrativo, devidamente instruído, à autoridade competente, para decisão acerca da homologação e, em caso de recurso, da adjudicação do objeto da licitação;
	VIII - Receber recurso e sobre eles se manifestar, mediante juízo de reconsideração de seus atos ou mantença da decisão, prestar informações e submeter o processo à autoridade superior para decisão;
	IX - Atestar a regularidade da fase externa da licitação, antes de submeter o processo ao ordenador de despesas;
	X - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Conduzir, com o auxílio da equipe de apoio, as licitações na modalidade pregão;
	II - Presidir as sessões de pregão, assim como as de contratação via cotação eletrônica;
	III - Receber, examinar e decidir, com apoio do setor requisitante do objeto e do responsável pela elaboração do edital, sobre pedidos de esclarecimentos e impugnações ao instrumento convocatório;
	IV - Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente;
	V - Realizar as diligências que entender necessárias em qualquer fase do procedimento licitatório;
	VI - Decidir sobre habilitação, aceitação de proposta e adjudicação do objeto do pregão;
	VII - Exercer juízo prévio de admissibilidade do recurso, podendo reconhecer a procedência do pedido, caso em que reformará o ato recorrido ou, mantendo a decisão, prestar informações, submetendo o processo à autoridade superior para decisão do recurso;
	VIII - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação;
	IX - Conduzir a sessão pública na internet;
	X - Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
	XI - Dirigir a etapa de lances;
	XII - Verificar e julgar as condições de habilitação;
	XIII - Indicar o vencedor do certame;
	XIV - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
	XV - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
	XVI - Atestar a regularidade da fase externa da licitação, antes de submeter o processo ao ordenador de despesas.
	Seção V Da Divisão de Execução Orçamentária e Financeira - DEOF -

	I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar as atividades do seu âmbito de atuação;
	II - Processar as respectivas anulações;
	III - Proceder à apuração e manter posição atualizada dos saldos orçamentários, bem como das despesas para inscrição em “Restos a Pagar”;
	IV - Fornecer as informações necessárias à elaboração da proposta de programação e reprogramação orçamentária da Unidade, assim como para subsidiar a tomada de contas anual do Ministério Público Federal;
	V - Efetuar e controlar os empenhos de todas as despesas no âmbito da Unidade;
	VI - Prestar informações em processos relativos às despesas de consumo, serviços ou bens de capital;
	VII - Alimentar e manter atualizados sistemas informatizados institucionais, bem como relatórios e planilhas para acompanhamento e controle de despesas e execução orçamentária;
	VIII - Registrar, controlar, instruir e acompanhar os processos de suprimentos de fundos e orientar tecnicamente os supridos;
	IX - Emitir Guias de Recolhimento da União - GRU, para ressarcimento de valores, expedindo orientações, conforme a necessidade, bem como acompanhar o efetivo recolhimento;
	X - Manter atualizado o rol de responsáveis, em sistema próprio;
	XI - Efetuar análise, correção, registros, lançamentos, atualização, bem como proceder aos envios necessários, dentro da sua esfera de atribuição, em sistemas informatizados, conforme o caso;
	XII - Acompanhar a tramitação de projetos de lei de créditos orçamentários enviados ao Congresso Nacional;
	XIII - Acompanhar, a partir da tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional, o sistema inerente ao Orçamento - Sistema Integrado de Administração Financeira - até o término do exercício financeiro;
	XIV - Consultar regularidade fiscal de pessoas jurídicas/físicas;
	XV - Realizar a conformidade de operadores;
	XVI - Publicar mensalmente as contas públicas;
	XVII - Auxiliar na elaboração do Relatório Anual de Gestão;
	XVIII - Cadastrar usuários nos sistemas Rede SERPRO e SIAFI;
	XIX - Apresentar mensalmente a GFIP/SEFIP;
	XX - Encaminhar às empresas o comprovante anual de retenção de tributos;
	XXI - Elaborar anualmente a DIRF;
	XXII - Controlar arquivos referentes aos Processos Administrativos;
	XXIII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção VI Da Divisão de Contratações e Gestão Contratual - DCGC -

	I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar a execução das atividades relacionadas à contratação de bens e serviços, bem como a gestão e fiscalização destes;
	II - Propor ao Coordenador de Administração a adoção de políticas e diretrizes no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão do Ministério Público Federal, visando ao aprimoramento e à padronização das atividades mencionadas no inciso anterior;
	III - Zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações;
	IV - Prestar apoio e orientação técnica às unidades requisitantes na elaboração de termos de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações;
	V - Elaborar, em conjunto com a área requisitante, termos de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações;
	VI - Encaminhar à autoridade competente, mediante relatório fundamentado, o processo administrativo devidamente instruído, para decisão sobre a contratação direta ou licitação;
	VII - Realizar o acompanhamento das contratações, desde a identificação da necessidade até a entrega do objeto;
	VIII - Desenvolver e propor modelos, métodos e processos de trabalho pertinentes a sua área de atuação;
	IX - Exercer as atividades relacionadas à gerência de registro de preços;
	X - Zelar pela instrução dos processos administrativos relacionados às contratações diretas;
	XI - Elaborar minutas de contratos, aditivos, apostilas e outros instrumentos similares;
	XII - Analisar a vantagem econômica das renovações contratuais, realizando ou orientando os responsáveis pela respectiva pesquisa de mercado e instrução processual;
	XIII - Orientar e prestar suporte técnico aos fiscais de contratos;
	XIV - Promover a gestão documental dos contratos no âmbito da Unidade Administrativa de Gestão e das Unidades Administrativas Vinculadas;
	XV - Acompanhar e monitorar, com os respectivos fiscais, os prazos contratuais de responsabilidade da Unidade Administrativa de Gestão e das Unidades Administrativas Vinculadas;
	XVI - Expedir ou receber representações e comunicações sobre infrações praticadas por licitantes e contratados;
	XVII - Propor ao Coordenador de Administração, de ofício ou por provocação do fiscal do contrato, a instauração de processo administrativo em face de licitantes e contratados;
	XVIII - Praticar os atos necessários à instrução dos processos administrativos;
	XIX - Encaminhar notificação às empresas ou pessoas físicas envolvidas para o exercício do contraditório e ampla defesa em processos de apuração de infração contratual, mantendo o controle de prazos e o registro e acompanhamento dos processos de aplicação de penalidades;
	XX - Encaminhar relatório conclusivo com proposta de arquivamento ou aplicação de penalidades administrativas;
	XXI - Registrar, nos sistemas pertinentes, as sanções aplicadas; e
	XXII - Providenciar a publicação dos atos previstos na legislação pertinente.
	Subseção I Do Serviço de Fiscalização Documental

	I - Receber a nota fiscal/fatura com todos os documentos necessários ao atesto, no caso dos contratos que envolvam mão de obra residente, após devidamente protocolados na Seção de Comunicações Administrativas;
	II - Analisar a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações e encargos trabalhistas e sociais, bem como os documentos fiscais apresentados pela empresa contratada, preenchendo formulário para conferência de documentos (Anexo IV), que deverá constar no processo de pagamento;
	III - Verificar os comprovantes de pagamento (SEFIP, GFIP, GPS e GRF) que demonstrem a regularidade da empresa contratada junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e à Previdência Social;
	IV - Verificar as folhas de pagamento, que deverão ser distintas, e o respectivo resumo geral, relacionando todos os segurados alocados na prestação de serviços, na forma prevista no artigo 225, do regulamento da Previdência Social, inciso I da Instrução Normativa RFB nº 971, de novembro de 2009;
	V - Fiscalizar a entrega de benefícios aos empregados, solicitando os documentos que comprovem fornecimento de vale-transporte, vale-refeição e demais benefícios quando, por ventura, previstos no contrato ou na convenção coletiva de trabalho;
	VI - Fiscalizar os registros obrigatórios na Carteira de Trabalho dos funcionários prestadores de serviço no Órgão, certificando se o valor do salário é o mesmo constante da planilha de preços aprovada pela Administração;
	VII - Fiscalizar o fiel e imediato cumprimento das normas estabelecidas na convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria, independentemente da repactuação do contrato;
	VIII - Atestar a regularidade da documentação apresentada pela empresa contratada, no verso da primeira via das notas fiscais/faturas, conjuntamente com o atesto do gestor do contrato, observado o prazo necessário para a conferência dos documentos e encaminhamento dos mesmos à Divisão Orçamentária e Financeira, a fim de que possa ser cumprido o prazo para pagamento estabelecido no contrato;
	IX - Oficiar a empresa contratada quando houver necessidade de substituição de nota fiscal/fatura ou de algum documento necessário ao atesto, informando os dados corretos a constar no documento, determinando prazo para o saneamento das questões levantadas;
	X - Informar à Chefia da DICGC a ocorrência de qualquer irregularidade relativamente aos itens sob sua competência, para que sejam tomadas as providências cabíveis, anexando quando for o caso, a documentação comprobatória;
	XI - Responder pelos encargos financeiros gerados pelo atraso injustificado no atesto da nota fiscal/fatura, sob sua responsabilidade, em que der causa, conforme apurado em processo administrativo próprio;
	XII - Verificar, na hipótese de rescisão contratual, o pagamento pela empresa contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outras atividades de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;
	XIII - Verificar, quando ocorrer a alteração da empresa prestadora de serviços terceirizados, a existência, na convenção coletiva de trabalho da categoria, de dispositivo de incentivo à continuidade dos empregados na Administração Pública e comunicar a empresa que terá o contrato encerrado, em tempo hábil, para que esta possa notificar o sindicato laboral;
	XIV - Verificar se o documento fiscal apresentado contém os dados exigidos nas normas que regem o tema; e
	XV - Exigir a apresentação de certidões negativas de débito da Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, do INSS e do FGTS, ou do SICAF.
	Subseção II Do Serviço de Planejamento e Contratos

	I - Controlar os prazos de vencimento dos contratos;
	II - Elaborar, em conjunto com a área requisitante, termos de referência e projetos básicos para subsidiar as contratações;
	III - Realizar ou orientar os responsáveis pela pesquisa de mercado e instrução processual de novas contratações;
	IV - Promover e instruir procedimentos para prorrogação dos contratos;
	V - Analisar a vantagem econômica das renovações contratuais, realizando ou orientando os responsáveis pela respectiva pesquisa de mercado e instrução processual;
	VI - Promover e instruir procedimentos para reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos;
	VII - Promover os procedimentos de repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos;
	VIII - Promover e instruir procedimentos para rescisão contratual e aplicação de sanções administrativas;
	IX - Alimentar bancos de dados exigidos e relacionados à administração geral dos contratos;
	X - Atualizar os procedimentos administrativos relacionados às contratações de acordo com a legislação vigente;
	XI - Prestar assistência aos Fiscais de Contrato, dirimindo dúvidas e concedendo a devida orientação;
	XII - Elaborar e aperfeiçoar os contratos administrativos;
	XIII - Colher assinaturas em contratos, termos aditivos e apostilas;
	XIV - Providenciar publicação dos contratos, termos aditivos e decisões, observando os prazos legais;
	XV - Providenciar elaboração minuta de portaria designando o Fiscal de cada contrato;
	XVI - Dar suporte à chefia nos processos de negociação contratual;
	XVII - Encaminhar aos Fiscais de Contratos e à Seção de Fiscalização Documental os documentos necessários ao fiel acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços contratados;
	XVIII - Consultar o Gestor de Contrato e a empresa Contratada sobre o interesse na prorrogação do contrato, com antecedência mínima de 150 (cento e cinquenta) dias do término de sua vigência;
	XIX - Comunicar o interesse, o desinteresse ou a impossibilidade de prorrogação contratual à Coordenadoria de Administração, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término da vigência do contrato;
	Subseção III Do Serviço de Registro de Preços

	I - Acompanhar a vigência das Atas de Registro de Preços da PR/DF e das Atas às quais a PR/DF aderir;
	II - Controlar o quantitativo registrado e baixado nas Atas de Registro de Preços, informando eventuais saldos e indicando a necessidade de se iniciar novo registro de preços às áreas interessadas com antecedência mínima de 150 dias do término de vigência da Ata;
	III - Fazer os encaminhamentos necessários para as adesões, solicitadas ou recebidas, pela PR/DF, às Atas de Registro de Preços;
	IV - Efetuar controle sobre os quantitativos autorizados para adesões às Atas de Registro de Preços da PR/DF, conforme limites estabelecidos na legislação;
	V - Encaminhar a autoridade competente ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
	VI - Encaminhar ao setor competente, para negociação, eventuais pedidos de reequilíbrio dos preços registrados;
	VII - Adotar os procedimentos visando o remanejamento de cotas, encaminhando o pedido para autorização da autoridade competente;
	VIII - Consultar outros órgãos sobre o interesse de participação em licitações para Registro de Preços da PR/DF, confirmando junto aos mesmos os seus quantitativos e a sua concordância com o objeto a ser licitado e com o termo de referência ou projeto básico.
	Seção VII Da Divisão de Engenharia e Arquitetura - DEA -

	I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar, com o apoio e a orientação técnica da Secretaria de Engenharia e Arquitetura, a execução das atividades de obras, projetos e serviços de engenharia, de arquitetura e de manutenção das instalações prediais necessárias à construção e à conservação da estrutura física, às reformas e às ampliações e à manutenção das instalações prediais das Unidades Administrativas de Gestão, das Unidades Administrativas Vinculadas e dos imóveis sob sua administração;
	II - Elaborar termo de referência ou projeto básico para subsidiar a contratação de serviços atribuídos à área;
	III - Fiscalizar e acompanhar as obras e serviços atribuídos à área;
	IV - Analisar e elaborar projetos de engenharia e de arquitetura atribuídos à área;
	V - Realizar o acompanhamento e a fiscalização das atividades de manutenção, reforma e ampliação das instalações prediais atribuídos à área;
	VI - Vistoriar imóveis destinados à locação, à reforma, à aquisição e à cessão da PR/DF;
	VII - Colaborar com a instrução dos processos administrativos relacionados às contratações de sua área;
	VIII - Elaborar propostas e realizar estudos para alteração de leiautes, visando a otimização do uso do espaço das instalações da PR/DF;
	IX - Atuar no acompanhamento das coberturas de apólice de seguro da PR/DF;
	X - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção VIII Do Núcleo de Manutenção e Serviços Gerais - NUMASG -

	I - Planejar, organizar, supervisionar e monitorar a execução:
	II - Auxiliar os diversos setores da PR/DF nos processos licitatórios de aquisição;
	III - Providenciar e monitorar o fornecimento de insumos para o serviço de copeiragem.
	Subseção I Do Serviço de Reprografia e Digitalização - SRD -

	I - Efetuar cópias de documentos e autos administrativos, judiciais ou extrajudiciais para atender às demandas internas e externas da PR/DF, conforme normas de autorização e sigilo de documentos;
	II - Encadernar documentos;
	III - Triturar papéis e outros materiais inservíveis;
	IV - Digitalizar documentos e autos administrativos, judiciais ou extrajudiciais para atender às demandas internas e externas da PR/DF, conforme normas de autorização e sigilo de documentos;
	V - Efetuar o controle e registro dos serviços prestados.
	Seção IX Da Seção de Logística - SELOG -

	I - Planejar e promover a aquisição de material de consumo e bens permanentes, atendendo a critérios de sustentabilidade, economicidade e padronização;
	II - Gerir o material de consumo disponível no almoxarifado, assim como os materiais permanentes constantes do patrimônio da PR/DF, propondo, quando cabível, o desfazimento, em observância aos critérios de sustentabilidade e padronização;
	III - Manter o material de consumo disponível no almoxarifado, assim como os materiais permanentes em estoque adequadamente acondicionados; e
	IV - Controlar os registros patrimoniais e contábeis dos bens imóveis afetados ao Ministério Público Federal, no âmbito da PR/DF.
	I - Acompanhar “in loco” a execução do objeto do contrato;
	II - Orientar, estabelecendo diretrizes, dando e recebendo informações sobre a execução do contrato;
	III - Determinar a correção e readequação das faltas cometidas pelo contratado e informar à Administração, por meio da Divisão de Contratações e Gestão Contratual, quando as medidas corretivas ultrapassarem sua competência.
	IV - Interditar, paralisando a execução do contrato quando constatar que esteja em desacordo com o pactuado;
	V - Comunicar seus afastamentos em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para, evitando prejuízos, interrupções e/ou suspensão das atividades de fiscalização.
	VI - Elaborar registro próprio e individualizado para o contrato, em que conste o controle do saldo residual e as informações das determinações necessárias à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados.
	VII - Armazenar em pasta eletrônica cópia do termo contratual e todos os seus aditivos, apostilamentos e planilha de custos e formação de preços atualizada, se existentes, com outros documentos capazes de dirimir dúvidas, a respeito do cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços contratados;
	VIII - Cumprir as normas que regem a fiscalização dos contratos administrativos e, no que couber, o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos do Ministério Público Federal.

	TÍTULO IX DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CTIC -
	CAPÍTULO I Da Estrutura Administrativa
	I - Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - NUITI;
	II - Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação de Soluções - NUDSS;
	III - Seção de Atendimento, Relacionamento e Telecomunicações – SEART.
	CAPÍTULO II Das Atribuições
	Seção I Da Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - CTIC -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela CTIC;
	II - Resolver casos omissos, conflitos de atribuição, delegar e designar responsabilidades e atividades inerentes à tecnologia da informação e comunicação aos setores subordinados, quando não existir um setor responsável;
	III - Assegurar o alinhamento estratégico, tático e operacional da área de tecnologia da informação da PR/DF, conforme as diretrizes e orientações emanadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal;
	IV - Propor e promover políticas e diretrizes relativas a sua área de atuação em nível local, alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional;
	V - Identificar e propor à respectiva Secretaria Nacional as necessidades de capacitação dos recursos humanos alocados em sua estrutura;
	VI - Identificar e propor à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação as necessidades de aquisições de bens e contratação de serviços de tecnologia da informação do Ministério Público Federal da unidade;
	VII - Elaborar a proposta orçamentária e realizar o acompanhamento da execução do orçamento de tecnologia da informação do Ministério Público Federal na PR/DF;
	VIII - Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica de contratos e ao acompanhamento de aquisições, em alinhamento com as orientações da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
	IX - Produzir, informações, pesquisas, relatórios, estatísticas e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação;
	X - Identificar a necessidade, propor a inclusão, planejar e coordenar projetos de sistemas de informação, de telecomunicações, de segurança da informação e de infraestrutura de tecnologia da informação, constantes no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal.
	XI - Incentivar e disseminar o uso da tecnologia da informação como instrumento de melhoria do desempenho institucional;
	XII - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos da Coordenadoria;
	XIII - Promover a motivação dos servidores de sua Coordenadoria;
	XIV - Exercer o controle de frequência dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;
	XV - Gerir as questões administrativas da Coordenadoria;
	XVI - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;
	XVII - Manter o Procurador-Chefe e o Secretário Estadual informados sobre todas e quaisquer necessidades e ocorrências relevantes, referentes a todos os setores sob sua responsabilidade;
	XVIII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;
	XIX - Elaborar e encaminhar ao Secretário Estadual e ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;
	XX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Coordenadoria; e
	XXI - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de informação, infraestrutura de tecnologia da informação, atendimento e relacionamento com os usuários, segurança da informação e serviços de comunicação de voz, no âmbito da PR/DF, quando for o caso;
	II - Observar as políticas, diretrizes e orientações técnicas emanadas da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
	III - Elaborar projetos básicos e termos de referência, para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal; e
	IV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção II Do Núcleo de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - NUITI -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;
	II - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do Núcleo;
	III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;
	IV - Gerir as questões administrativas do Núcleo;
	V - Exercer o controle de frequência dos servidores do setor;
	VI - Confeccionar ofícios e memorandos;
	VII - Prestar informações, quando solicitado;
	VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;
	IX - Assegurar a conformidade das ações da área de infraestrutura de tecnologia da informação ao PETI, ao PDTI e às diretrizes e orientações emanadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal;
	X - Identificar necessidades e deficiências que afetem o setor e propor à chefia imediata ações para solucionar e/ou mitigar essas questões, seja com a capacitação dos colaboradores, ou com aquisições de bens e contratação de serviços;
	XI - Acompanhar e monitorar as atividades relacionadas à fiscalização técnica de contratos e às aquisições no âmbito do NUITI, em alinhamento com as orientações da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal;
	XII - Produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação;
	XIII - Delegar e designar responsabilidades e atividades inerentes à infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação aos seus subordinados, acompanhando o desempenho das atividades;
	XIV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Executar as atividades relacionadas à infraestrutura de tecnologia da informação e à sustentação de soluções em alinhamento com as orientações da Secretaria de Tecnologia da Informação;
	II - Organizar, manter e gerenciar os ambientes de rede local da PR/DF, bem como de videoconferência, transmissão e publicação de vídeos e de comunicação de voz, promovendo o funcionamento integrado de seus dispositivos;
	III - Executar, manter e gerenciar cópias de segurança dos dados armazenados nos servidores da rede local da PR/DF e de ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal;
	IV - Instalar, configurar e realizar manutenção nos recursos operacionais de equipamentos servidores e de armazenamento em operação na PR/DF;
	V - Fiscalizar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos serviços de rede em operação na unidade, quando realizados por terceiros;
	VI - Garantir níveis adequados de desempenho e disponibilidade para os serviços de rede em operação na rede local da PR/DF e em ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal;
	VII - Garantir a continuidade e a disponibilidade dos sistemas de informação sob sua responsabilidade;
	VIII - Monitorar a utilização dos equipamentos servidores e de armazenamento e seus respectivos serviços em operação na rede local da PR/DF e em ambiente de contingência homologado pelo Ministério Público Federal;
	IX - Elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados à infraestrutura de tecnologia da informação;
	X - Elaborar projetos básicos e termos de referência, para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de equipamentos de infraestrutura sob sua responsabilidade, de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
	XI - Executar as atividades relacionadas à segurança da informação;
	XII - Manter atualizados os recursos de segurança da informação disponíveis na rede local da PR/DF;
	XIII - Atuar no tratamento e na resposta a incidentes de segurança de redes de computadores da PR/DF;
	XIV - Acompanhar e realizar testes de vulnerabilidade nos ambientes operacionais da PR/DF;
	XV - Promover a cultura da segurança da informação entre a equipe técnica e os usuários de recursos de tecnologia da informação;
	XVI - Zelar pelo cumprimento das políticas e normas institucionais relativas à segurança da informação;
	XVII - Elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados à segurança da informação;
	XVIII - Fiscalizar e zelar pela conformidade com as normas de segurança da informação definidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
	XIX - Apoiar a CTIC no cumprimento de suas competências, observando as diretrizes do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do Ministério Público Federal; e
	XX - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção III Do Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação de Soluções - NUDSS -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas ao Núcleo;
	II - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos do Núcleo;
	III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores do Núcleo;
	IV - Gerir as questões administrativas do Núcleo;
	V - Exercer o controle de frequência dos servidores do Núcleo;
	VI - Confeccionar ofícios e memorandos;
	VII - Prestar informações, quando solicitado;
	VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas do Núcleo;
	IX - Assegurar a conformidade das ações da área de sistemas de informação ao PETI, ao PDTI e às diretrizes e orientações emanadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal;
	X - Identificar necessidades e deficiências que afetem o Núcleo e propor ações à CTIC ou ao Centro de Excelência ao qual está subordinado para solucionar e/ou mitigar essas questões, seja com a capacitação dos colaboradores, ou com aquisições de bens e contratação de serviços;
	XI - Acompanhar e monitorar as atividades relacionadas à fiscalização técnica de contratos e às aquisições no âmbito do NUDSS, em alinhamento com as orientações do Centro de Excelência a que estiver subordinado e da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
	XII - Produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação;
	XIII - Delegar e designar responsabilidades e atividades inerentes aos sistemas de informação aos seus subordinados, acompanhando o desempenho das atividades;
	XIV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Analisar problemas passíveis de solução sistematizada, levantar requisito, modelar, executar, apoiar e implantar projetos de sistemas de informações constantes no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do MPF;
	II - Propor e apoiar a implantação de metodologia nacional de desenvolvimento cooperativo de sistemas de informação;
	III - Garantir a integridade, qualidade e evolução dos sistemas de informação sob sua responsabilidade;
	IV - Identificar e propor a aquisição de ferramentas que facilitem e acelerem a disponibilização de informações gerenciais que suportem os processos de trabalho do Ministério Público Federal;
	V - Estruturar e manter a biblioteca de requisitos e acervo de modelos e diagramas de projetos dos sistemas de informação sob sua responsabilidade;
	VI - Elaborar relatórios técnicos sobre assuntos relacionados a desenvolvimento de sistemas de informação;
	VII - Elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de sistemas de informação sob sua responsabilidade, de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
	VIII - Apoiar a CTIC no cumprimento de suas competências, observando as diretrizes do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do Ministério Público Federal; e
	IX - Apoiar a CTIC na sustentação das soluções deixadas como legado à PR/DF;
	X - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção IV Da Seção de Atendimento, Relacionamento e Telecomunicações - SEART -

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas a Seção;
	II - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos da Seção;
	III - Promover a capacitação e a motivação dos servidores da Seção;
	IV - Gerir as questões administrativas do Seção;
	V - Exercer o controle de frequência dos servidores da Seção;
	VI - Confeccionar ofícios e memorandos;
	VII - Prestar informações, quando solicitado;
	VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Seção;
	IX - Assegurar a conformidade das ações da área de atendimento e relacionamento com os usuários de tecnologia da informação ao PETI, ao PDTI e às diretrizes e orientações emanadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal;
	X - Identificar necessidades e deficiências que afetem o setor e propor à chefia imediata ações para solucionar e/ou mitigar essas questões, seja com a capacitação dos colaboradores, ou com aquisições de bens e contratação de serviços;
	XI - Acompanhar e monitorar as atividades relacionadas à fiscalização técnica de contratos e às aquisições no âmbito da SEART, em alinhamento com as orientações da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal;
	XII - Produzir relatórios e manifestações técnicas sobre assuntos relacionados a sua área de atuação;
	XIII - Delegar e designar responsabilidades e atividades inerentes ao atendimento e relacionamento com os usuários de tecnologia da informação aos seus subordinados, acompanhando o desempenho das atividades; e
	XIV - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Organizar e acompanhar as atividades de relacionamento com os usuários de serviços de tecnologia da informação e comunicação da PR/DF;
	II - Supervisionar e executar as atividades de instalação, manutenção e substituição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação e softwares homologados e gerenciar e controlar a movimentação de distribuição dos equipamentos no âmbito da PR/DF;
	III - Fiscalizar os serviços de instalação, configuração e manutenção nos recursos operacionais de equipamentos em operação na Unidade, quando realizados por terceiros;
	IV - Identificar necessidades de melhorias na infraestrutura em tecnologia da informação e comunicação, para atender às novas demandas dos usuários;
	V - Manter o parque de equipamentos de tecnologia da informação e softwares;
	VI - Executar atividades de atendimento aos usuários de serviços de tecnologia da informação;
	VII - Elaborar e aprovar as especificações técnicas para aquisição de equipamentos de TI para os usuários, exceto os da infraestrutura de redes;
	VIII - Apoiar a CTIC na elaboração dos projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços de tecnologia da informação disponibilizados aos usuários, de acordo os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
	IX - Executar atividades técnicas relacionadas com os serviços de comunicação de voz disponíveis para os usuários da unidade;
	X - Elaborar projetos básicos e termos de referência para subsidiar a aquisição de bens e a contratação de serviços relacionados a serviços de comunicação de voz, de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
	XI - Apoiar a CTIC no cumprimento de suas competências, observando as diretrizes do do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do Ministério Público Federal; e
	XII - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.

	TÍTULO X DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - CGP -
	CAPÍTULO I Da Estrutura Administrativa
	I - Seção de Registro e Acompanhamento Funcional - SERAF;
	II - Seção de Estágio - SEST.
	III - Serviço de Educação e Desenvolvimento Funcional - SEDEF
	IV - Grupo de Gestão ambiental - GESTO
	CAPÍTULO II Das Atribuições
	Seção I Do Coordenador

	I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades realizadas pela CGP;
	II - Orientar tecnicamente e acompanhar o desempenho das atividades relacionadas ao registro, ao acompanhamento funcional, à educação e ao desenvolvimento profissional, à saúde e ao bem-estar, à gestão de desempenho e à avaliação profissional e ao programa de estágio e de adolescente aprendiz;
	III - Atuar de forma estratégica, de modo a fomentar a gestão de pessoas por competências e a gestão do conhecimento;
	IV - Gerenciar os projetos estratégicos relacionados à gestão e ao desenvolvimento de pessoas;
	V - Promover ações que propiciem uma atuação coordenada e integrada com as políticas nacionais de Gestão e de Desenvolvimento de Pessoas;
	VI - Fomentar atuação integrada com as demais áreas de Gestão de Pessoas e com a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional do Ministério Público Federal na região;
	VII - Zelar pelo alinhamento dos projetos, das ações e das metas aos objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal e, quando houver, da PR/DF;
	VIII - Gerenciar a movimentação dos servidores no âmbito da unidade;
	IX - Gerenciar o processo de recrutamento e seleção interna de pessoal; e
	X - Realizar o acompanhamento funcional de servidores que se encontram em situação de comprometimento no desempenho das atividades laborais, associados ou não a problemas de saúde;
	XI - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos da Coordenadoria;
	XII - Promover a capacitação e a motivação dos servidores de sua Coordenadoria;
	XIII - Exercer o controle de frequência dos chefes dos setores vinculados à sua Coordenadoria;
	XIV - Gerir as questões administrativas da Coordenadoria;
	XV - Fazer a avaliação dos chefes dos setores vinculados à Coordenadoria;
	XVI - 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;
	XVII - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;
	XVIII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;
	XIX - Elaborar e encaminhar ao Secretário Estadual e ao Procurador-Chefe o planejamento anual dos trabalhos da Coordenadoria;
	XX - Atualizar semestralmente o manual de rotinas da Coordenadoria; e
	XXI - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção II Da Coordenadoria

	I - Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as seguintes atividades no âmbito da PR/DF:
	II - Observar as politicas, diretrizes e orientações técnicas oriundas da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional.
	I - Planejar, acompanhar, executar e avaliar as ações de capacitação, desenvolvimento e educação de membros e de servidores no âmbito do Estado, observando as diretrizes estabelecidas, bem como os normativos vigentes;
	II - Proceder ao levantamento das necessidades de capacitação e de desenvolvimento dos servidores, com a finalidade de promover ações alinhadas às diretrizes da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional e aos objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal;
	III - Fomentar eventos de capacitação e de desenvolvimento por meio de instrutoria interna, de forma a valorizar o capital humano da Instituição, propiciando ações que venham atender às especificidades do Ministério Público Federal;
	IV - Implementar os procedimentos necessários quanto ao encaminhamento e acompanhamento dos pedidos de treinamento junto à Secretaria de Educação e de Desenvolvimento Profissional, possibilitando a efetivação das ações de capacitação e desenvolvimento;
	V - Providenciar os registros relativos à realização de eventos de capacitação e desenvolvimento, tanto nos assentamentos funcionais quanto nos respectivos sistemas informatizados;
	VI - Organizar os eventos de capacitação realizados na unidade e promover a subsequente confecção dos certificados;
	VII - Providenciar o cadastro de cursos de graduação e pós-graduação no respectivo sistema informatizado, para fins de percepção do adicional de qualificação, bem como o envio dos diplomas ao(s) setor(es) responsáveis da Secretaria de Educação e de Desenvolvimento Profissional, inclusive para registro quanto ao programa de pós-graduação, quando for o caso;
	VIII - Analisar e homologar as ações de treinamento para fins de adicional de qualificação;
	IX - Propor, planejar e executar as avaliações específicas para cada tipo de ação educacional;
	X - Orientar as chefias quanto aos procedimentos necessários para a elaboração e o cadastro no respectivo sistema informatizado das avaliações e planos de desenvolvimento individual dos servidores;
	XI - Gerenciar, quando existente, Banco de Talentos local, no qual serão registrados os dados de formação geral de servidores, propiciando efetiva gestão das competências e viabilizando ampla participação nos processos seletivos internos para funções de confiança e cargos em comissão; e
	XII - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área.
	I - Implementar ações voltadas à promoção da saúde física e mental, da prevenção de acidente do trabalho, de qualidade de vida e de melhoria do clima organizacional;
	II - Instruir os processos administrativos relativos à contratação de eventos na área de saúde e bem-estar, observadas a Lei de Licitações e Contratos e as normas estabelecidas no âmbito do Ministério Público Federal;
	III - Registrar os eventos da área de saúde e de bem-estar nos respectivos sistemas informatizados, providenciando os certificados de participação;
	IV - Promover a ambientação de membros e servidores oriundos de nomeação, promoção ou remoção, com vistas a proporcionar integração e conhecimento dos procedimentos da unidade;
	V - Prestar informações acerca de licença para tratamento de saúde e licença por motivo de doença em pessoa da família, bem como providenciar os respectivos registros nos sistemas eletrônicos;
	VI - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área; e
	VII - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	I - Coordenar, acompanhar e executar a gestão do desempenho de servidores, inclusive no estágio probatório;
	II - Gerenciar o processo de acompanhamento funcional dos servidores com deficiência que estejam em estágio probatório;
	III - Capacitar e orientar os gestores e servidores quanto à gestão do desempenho;
	IV - Orientar as chefias quanto aos procedimentos necessários para a elaboração e o cadastro no respectivo sistema informatizado das avaliações e dos planos de desenvolvimento individual dos servidores; e
	V - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção III Da Seção de Registro e Acompanhamento Funcional - SERAF -

	I - Cadastrar e manter atualizados os dados funcionais de membros, servidores e respectivos dependentes, resguardando o devido sigilo das informações sob sua responsabilidade;
	II - Efetuar os registros e controles relativos à movimentação de membros e servidores, a serviços extraordinários, férias, licenças e afastamentos, bem como benefícios previstos em lei e em regulamentos;
	III - Registrar as admissões de servidores no Sistema de Apreciação e Registros dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC, do Tribunal de Contas da União;
	IV - Instruir os processos administrativos relativos a:
	V - Administrar o sistema de controle de frequência, bem como dar suporte aos usuários;
	VI - Realizar os procedimentos necessários para o cadastramento e consequente percepção dos valores relativos ao auxílio-natalidade, auxílio pré-escolar e auxílio-transporte;
	VII - Prestar informações relativas à frequência dos servidores cedidos às respectivas entidades cedentes;
	VIII - Acompanhar as publicações oficiais relativas a membros e servidores, providenciando os devidos registros funcionais, bem como a comunicação aos interessados;
	IX - Realizar o recadastramento anual dos membros e servidores aposentados e pensionistas, assim como prestar atendimento especial ao respectivo público;
	X - Expedir certidões e declarações pertinentes à área;
	XI - Incluir programação de compensação de horas de acordo com a gratificação por encargo de curso ou concurso;
	XII - Registrar, no sistema de frequência, o serviço extraordinário eleitoral;
	XIII - Instruir os pedidos de permuta, de lotação provisória por carência de pessoal ou para exercício de função de confiança no âmbito da mesma unidade administrativa;
	XIV - Elaborar as portarias de nomeação e designação para cargos em comissão e funções de confiança de titulares e substitutos;
	XV - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área;
	XVI - Providenciar o envio de comprovantes de rendimentos aos servidores desligados, aposentados e pensionistas;
	XVII - Gerenciar requerimentos de averbação de tempo de serviço;
	XVIII - Gerenciar requerimentos de licenças-prêmio;
	XIX - Providenciar solicitações de confecção de identidades funcionais;
	XX - Prestar informações e orientações para correta aplicação da legislação de pessoal; e
	XXI - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia imediata.
	Seção IV Da Seção de Estágio - SEST -

	I - Cadastrar e manter atualizados os dados funcionais dos estagiários, resguardando o devido sigilo das informações sob sua responsabilidade;
	II - Instruir os processos administrativos relativos aos programas de aprendizagem;
	III - Organizar e efetuar as atividades relativas ao processo seletivo de estágio;
	IV - Coordenar e realizar os procedimentos necessários quanto às solicitações de preenchimento de vagas de estágio, bem como as solicitações de movimentação interna de estagiários;
	V - Convocar, receber e orientar os novos estagiários classificados nos processos seletivos;
	VI - Gerar, encaminhar, receber e lançar mensalmente as ocorrências relativas aos boletins de frequência dos estagiários;
	VII - Calcular os períodos adquiridos de recesso remunerado, comunicar os interessados, cadastrar e acompanhar os pedidos de fruição do recesso;
	VIII - Orientar os supervisores e os estagiários quanto aos prazos de entrega dos documentos relativos ao programa de estágio, zelando pelo cumprimento desses;
	IX - Promover eventos de integração dos estagiários, com vistas a propiciar um melhor ambiente para o desenvolvimento pessoal e aprendizado;
	X - Acompanhar as publicações dos normativos relativos aos Programas de Aprendizagem do Ministério Público Federal e providenciar a comunicação aos interessados;
	XI - Contratar, acompanhar e coordenar e acompanhar o Programa Adolescente Aprendiz no âmbito da PR/DF;
	XII - Expedir certidões e declarações pertinentes à área;
	XIII - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área; e
	XIV - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas pela chefia.
	Seção V Do Grupo de Gestão Socioambiental - GESTO -

	I - Promover ações sociais e ambientais que visam à preservação e à recuperação do meio ambiente, por meio de ações sociais sustentáveis, a fim de torná-lo e mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável;
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