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Apresentação

Conforme tenho feito desde que assumi a chefia administrativa, ofereço aos membros, servidores, 
estagiários e colaboradores do MPF mais um Relatório Executivo de Resultados, desta vez 
referente ao 2º semestre de 2016. Nele aponto os destaques de atuação, as boas práticas, as 

melhorias estruturais físicas e normativas, o aprimoramento dos serviços, os avanços para a inauguração 
da nossa nova sede e a comunicação externa e interna da PRR2, durante os meses de julho e dezembro 
do ano passado..

Nesta breve apresentação destaco a obtenção do grau Ouro na Certificação de Desempenho promovida 
pela Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica – AMGE/PGR, resultado que foi obtido pelo empenho 
de todos os setores da PRR2. 

Também tivemos no semestre passado a nossa 1ª Reunião de Acompanhamento Tático (RAT), realizada 
com todos os Coordenadores, ssessorias, APGE, Secretaria Regional e Procurador-Chefe, pela qual todos os 
segmentos tiveram oportunidade de apresentar as suas rotinas internas, dificuldades e metas, possibilitando 
uma visão macro e não apenas compartimentada dos nossos complexos processos de trabalho.

No plano normativo destaco a edição das Portarias 549 e 550, que regulamentaram, respectivamente, 
os serviços prestados pela Seção de Representação da PRR2 e as atividades prestadas pela Sala de 
Atendimento ao Cidadão na PRR2.

Destaco também o lançamento do Portal da Chefia de Gabinete, que centraliza os principais dados 
consultados pela chefia de gabinete, proporcionando mais agilidade e confiabilidade às tarefas diárias de 
outros segmentos, além da obtenção de informações de interesse dos membros e servidores, tais como a 
lista de membros afastados, funções exercidas, designações para acumulações, plantões, saldos de folgas 
compensatórias, cumprimento de abono e sessões no TRF2. 

No capítulo especial para a nossa nova sede, aponto os avanços da reforma do prédio Valparaíso, com 
etapas concluídas ou em fase de conclusão, como a demolição, o fechamento das fachadas, os serviços 
de hidráulica e o reforço estrutural, bem como outras etapas que ainda demandam algum tempo, como os 
projetos de climatização, elétrica e arquitetura. Nesse último semestre passamos a ter uma atuação mais 
próxima da Secretaria de Engenharia e Arquitetura - SEA da PGR, o que nos tem oferecido mais segurança 
nas complexas contratações e execuções de obras e serviços.

Por fim, tenho certeza que essa iniciativa de apresentação de Relatórios Executivos semestrais será 
perene e abraçada pelas próximas administrações da nossa Unidade, porque ela representa uma importante 
ferramenta de controle social e de prestação de contas, sem a qual estaríamos distantes das melhores 
práticas de gestão pública.

A todos uma boa leitura!

José Augusto Simões Vagos
Procurador-Chefe da 

Procuradoria Regional da República - 2ª Região
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Boas práticas



BOAS PRÁTICAS

Redução no 
consumo de energia 

Levantamento realizado no 
1º semestre (de janeiro a 
junho/2016) demonstrou 
uma redução de 26,6% no 
consumo entre os meses de 
março e junho. A economia 
foi reflexo das medidas de 
contenção de gastos.  

Reunião da nova 
composição da CGA 
para planejamento
do 2º semestre

Para traçar os planos 
de trabalho da nova 
composição, a Comissão 
de Gestão Ambiental reuniu 
todos os seus integrantes.  
Os temas que dominaram 
a pauta foram as 
estratégias para melhorar 
a coleta seletiva e como 
engajar o público interno 
nessa tarefa. 

2016

CGA recebe presidente 
da cooperativa de 
catadores

A Comissão de Gestão 
Ambiental recebeu o 
presidente da Cooperativa 
de Trabalho e Produção 
dos Catadores do Irajá 
(CoopFuturo), Mário 
Mendes, para aprender 
sobre melhores formas de 
separar o lixo produzido.

Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT)

O Núcleo de Assistência 
à Saúde e Bem-Estar 
organizou uma oficina com 
30 vagas para colegas 
da PRR2, sobre o tema 
Introdução à Qualidade 
de Vida no Trabalho.  
Ministrada pelo servidor 
Elielson Macedo, o objetivo 
foi aproximar os servidores 
no conceito de QVT e 
propiciar reflexões que 
busquem melhorias no 
ambiente laboral.

Atualização sobre 
o Sistema Único

A Cojud ofereceu duas 
turmas de treinamento 
sobre o sistema Único, 
atualizando membros 
e servidores sobre  
novas ferramentas 
e funcionalidades, 
qualidade de informações 
cadastradas no sistema e 
reciclagem de conceitos 
usuais.

Palestra sobre 
segurança no 
trânsito

A Divisão de Segurança 
Orgânica e de 
Transportes (Disegot) 
organizou, junto com 
a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), a 
palestra “Trânsito com 
cidadania salva vidas”, 
ministrada pelo Núcleo 
de Registro de Acidentes 
e Medicina Rodoviária 
(NURAM/RJ) da PRF.  A 
palestra ainda ensinou 
técnicas de condução 
segura em condições 
adversas e abordou 
temas como atualização 
no Código de Trânsito 
Brasileiro, informações 
e estatísticas sobre 
acidentes em rodoviárias 
federais e a confecção 
de boletins de 
ocorrência.

Oficina “Leites 
vegetais e 
aproveitamento de 
resíduos”

Oficina ministrada em 
outubro pelo servidor e 
ecochef Carlos Wagner 
Santos a colegas da 
PRR2 para ensinar 
como preparar leites 
vegetais como de 
amendoim, castanha de 
caju, inhame e arroz, 
além da receita de ricota 
de castanha de caju. 

2ª Edição da 
feira “Pegue e 
Desapegue”   

Feira interna, em 
outubro, que reuniu 
mais de 40 servidores, 
terceirizados e 
estagiários para troca de 
objetos usados, como 
livros, roupas, calçados 
e produtos de beleza.

Talentos da Casa  

Show de voz-e-violão 
com o servidor Diogo 
Ferreira, no Núcleo 
de Transporte, para 
encerramento da 
programação da 
Semana do Servidor, 
com canções autorais 
de samba e MPB.



BOAS PRÁTICAS

Palestra 
Outubro Rosa  

Palestra na PRR2, 
em outubro, com 
um oncologista 
para promover a 
conscientização e 
explicar sobre prevenção 
e diagnóstico do câncer 
de mama.

CGA visita 
cooperativa de 
reciclagem de lixo

Integrantes da CGA 
visitaram a CoopFuturo 
para conhecer a 
história, estrutura e 
funcionamento da 
cooperativa responsável 
pela coleta seletiva 
da PRR2.

Bate-papo com o SG

O projeto “Bate-papo 
com o SG” buscou uma 
aproximação entre a 
administração central e 
os servidores espalhados 
pelo país.  Em novembro, 
durante quase três horas, 
os servidores da PRR2 
fizeram perguntas sobre 
temas variados e ouviram 
o posicionamento da atual 
chefia administrativa 
do órgão.

2016

Gabinete médico 
recebe remédios 
vencidos para 
descarte

Iniciativa da PRR2 
em receber remédios 
vencidos para o correto 
descarte, com objetivo de 
evitar contaminação do 
meio ambiente e riscos 
à saúde causados por 
remédios jogados no lixo 
comum. 

Visita guiada a 
estudantes na PRR2

Iniciativa apoiada pela 
APGE para apresentar 
a grupos de estudantes 
o funcionamento da 
Procuradoria e a gestão 
pública, com visitas a 
vários setores da unidade.

Evento “Vamos falar 
sobre o lixo e 
seus potenciais?”

A CGA promoveu 
duas palestras de 
colaboradores externos 
para a PRR2, cuja 
proposta foi abordar a 
importância do manuseio 
e do descarte dos dois 
principais tipos de 
resíduos domésticos 
e comerciais que 
geramos: o seco e 
o orgânico. Foram 
apresentadas alternativas 
para tratamento dos 
resíduos de forma mais 
sustentável, que podem 
ser adotadas tanto no 
ambiente de trabalho 
como em residências.

Dia da Estratégia

Evento para celebrar 
os cinco anos da 
Modernização do MPF, 
com homenagem a 
equipes da PRR2 que 
se empenharam na 
melhoria dos serviços 
e na conquista do 
grau Ouro no primeiro 
processo de certificação. 

Palestra Motivação: 
“Experiências
pelo mundo”   

Palestra com o técnico 
de futebol René Simões 
com relatos de sua
história de vida 
e ensinamentos 
motivacionais 
sobre a busca pelo 
empoderamento, 
a importância da 
autoavaliação, e a 
aprendizagem pelos 
próprios erros. 

Confraternização 
de fim de ano

Evento com mais 
de 110 membros, 
servidores, estagiários 
e terceirizados no Mix 
Brasil, comemorando o 
encerramento do ano.



Melhorias estruturais



As coordenadorias 
Jurídica e de Tecnologia 
da Informação 
e Comunicação 
solicitaram à STIC/
PGR a verificação de 
instabilidade detectada 
no sistema Único, que 
estava afetando a 
rotina de importação 
de peças de processos 
eletrônicos. O problema 
foi corrigido.

As normas de uso 
dos veículos oficiais 
foram atualizadas 
em nova portaria, 
a partir de recente 
regulamentação 
nacional  e do trabalho 
conjunto da equipe 
do Nutran da PRR2, 
que contribuiu para o 
conteúdo do texto.

A pedido da PRR2, 
foi realizado ajuste no 
funcionamento do novo 
elevador do condomínio 
Metropolitan, que 
passou a atender 
somente aos andares 
da Procuradoria e mais 
três pavimentos, com 
o objetivo de otimizar 
o uso dos elevadores e 
prover mais conforto ao 
público interno 
da PRR2.

Foram adquiridas 
cerca de 150 novas 
cadeiras ergonômicas 
de espaldar médio, 
que foram distribuídas 
a todos os gabinetes  
(duas para cada um), 
e para os segmentos 
administrativos, em 
número proporcional ao 
de servidores.

Aprovação do manual 
de normas técnicas 
e procedimentos 
relativos ao processo 
organizacional do Setor 
de Gestão Documental 
(SGD) de movimentação 
de documentos, 
elaborado pelo 
Escritório de Processos 
Organizacionais 
(EPO/PRR2).

Aquisição de livros para 
a atualização do acervo 
da biblioteca e dos kits 
dos gabinetes.

Regulamentação 
das atividades 
prestadas pela Sala de 
Atendimento ao 
Cidadão na PRR2. 

Sala de 
Atendimento ao 

Cidadão

Único: PRR2 
detecta falha 

na importação 
de processos 
eletrônicos e 
pede ajuste 

à PGR

Nova norma 
para uso de 

carros oficiais

Utilização 
prioritária de 
novo elevador 
do condomínio 

Aquisição de 
novas cadeiras 
para servidores

Movimentação de 
documentos

Atualização dos 
kits de gabinetes 

e acervo da 
biblioteca

Devido a problemas na 
prestação de serviços 
pela Ideal Elevadores, 
o contrato com a 
empresa foi rescindido 
após a instauração de 
três procedimentos 
administrativos, que 
redundaram na aplicação 
de penalidades à 
sociedade empresária.  
A empresa Villar 
Elevadores assumiu 
o serviço, após 
procedimento licitatório.

Aprovação do manual 
de normas técnicas 
e procedimentos 
relativos ao processo 
organizacional do 
Núcleo de Suporte 
e Atendimento ao 
Usuário (NUAU) de 
movimentação de itens 
de TIC, elaborado pelo 
EPO/PRR2.

Aprovação do manual 
de normas técnicas 
e procedimentos 
relativos ao processo 
organizacional do 
Núcleo de Saúde e 
Bem-Estar (Nuasbe) 
de gerenciamento de 
licenças médicas e 
odontológicas, elaborado 
pelo EPO/PRR2.

Aperfeiçoamento da 
rotina de pesquisa 
da Seção de 
Acompanhamento 
de Matéria Criminal 
(SAORI) para definir 
prevenção, com base 
nos sistemas Único 
e Aptus, por meio 
da identificação de 
processos correlatos.

Substituição 
da empresa de 
manutenção 

dos elevadores 
da sede México 

Movimentação 
de itens de 

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Gerenciamento 
de licenças 
médicas e 

odontológicas 
na PRR2 

Pesquisa de 
correlatos



Destaques  
de atuação



 julho agosto

Licitação de ofício 
de PRR vago 
(Memo Circular 
PRR2 nº 44/2016)

Licitação do 17º Ofício do 
Núcleo da Tutela Coletiva e 
Cível, vago em decorrência 
da promoção do procurador 
Antônio Carlos Simões. 
Martins Soares.

Licitação de gabinete 
vago (Memo Circular 
nº 45/2016)

Licitação do gabinete 
localizado nas salas 709-
711 da sede México. 

Comissão de Gestão 
Ambiental (Portaria 
PRR2 nº 257/2016) 

Revisão da composição 
da Comissão de Gestão 
Ambiental, que passa a ser 
composta por servidores 
indicados de segmentos da 
Administração e é aberta 
a participação voluntária 
de qualquer membro ou 
servidor.

2016

Coordenadoria do NTCC 
(Portaria PRR2 
nº 293/2016)

Designação dos procuradores 
regionais da República Anaiva 
Oberst Cordovil e Celmo 
Fernandes Moreira, para 
exercerem, respectivamente, 
a função de Coordenadoria do 
Núcleo da Tutela 
Coletiva e Cível e 
Coordenador Substituto.

Designação para oficiar 
perante Turmas e 
Seções Especializadas 
do TRF2 (Portaria PRR2 
nº 324/2016)

Designação de Procuradores 
Regionais da República 
da PRR2 para oficiarem 
perante as Turmas e Seções 
Especializadas do TRF 
da 2ª Região.

Escala especial de 
serviço - alterações 
(Portaria PRR2 
nº 331/2016)

Alteração da Portaria PRR2 
nº 168/2016, que define 
medidas excepcionais de 
escala de serviço para o 
período das Olimpíadas de 
2016 na cidade do Rio de 
Janeiro no âmbito da PRR2, 
em razão da suspensão do 
expediente do dia 8 de agosto 
de 2016.

Conclusão do MBA em 
Gestão Pública pelo 
Procurador-
Chefe Regional

Com o projeto final de 
impacto na Administração 
Pública “Sistema de 
Designação e Controle de 
Acumulação de Ofícios no 
Ministério Público da União”, 
o procurador-chefe José 
Augusto Vagos concluiu
o MBA em Gestão 
Pública da FGV.

Vistorias técnicas 
da Secretaria 
de Engenharia e 
Arquitetura (Ofício 
PRR2 nº 1871/2016)

Solicitação à Secretaria Geral 
do MPF de apoio técnico-
gerencial da Secretaria de 
Engenharia e Arquitetura da 
PGR por meio de vistorias 
técnicas constantes nas obras 
da futura sede da PRR2. 

Relatório Geral da 
Correição Ordinária de 
2015 (Ofício PRR2 
nº 1904/2016)

Pedido à Secretaria-Geral do 
MPF de atendimento a pleitos 
contidos no Relatório Geral da 
Correição Ordinária de 2015, 
especialmente a alocação de 
cargos de analista processual 
e a melhora no serviço de 
acesso à Internet.

Audiência Pública
“Violência sexual 
contra a mulher”

Audiência pública 
sobre medidas de 
enfrentamento, atenção 
e prevenção da violência 
sexual contra a mulher, 
no auditório da PRR2. O 
evento 
da PFDC debateu temas 
como aborto legal, 
prevenção 
e cultura do estupro.

Audiência Pública
“Gerenciamento 
Costeiro” (Lei 
nº 1324/2015)

Audiência pública no 
auditório da PRR2 da Lei 
nº 1324/2015 sobre a 
municipalização 
de praias urbanas e 
seu impacto nas políticas 
de gerenciamento.

Audiência pública “Violência sexual contra a mulher”

Arraía da PRR2

Confraternização 
“Arraiá da PRR2”

Festa julina com mais 
de 70 pessoas na 
Lona Cultural 
da México.



setembro

2016

Convite ao Secretário- 
Geral do MPF para 
abertura da Semana do 
Servidor (Ofício PRR2 
nº 2114/2016)

Convite feito ao Secretário 
Geral do MPF, Blal Yassine 
Dalloul, para abertura da 
“Semana do Servidor” e 
realização de reuniões 
com membros e servidores 
da PRR2.

Salas de oitiva (Ofício 
PRR2 nº 2132/2016)

Solicitação à Secretaria Geral 
do MPF para aquisição de três 
salas de oitiva para a futura 
sede da PRR2.

Concurso de Estagiários 
(Ofício PRR2 
nº 2139/2016)

Solicitação à Secretaria Geral 
do MPF da disponibilização 
de valor adicional para 
gratificação por encargo de 
concurso de estagiários.

Pedido de aquisição 
da sede México (Ofício 
PRR2 nº 2191/2016)

Manifestação de interesse 
na aquisição por compra do 
imóvel do INSS da Rua México 
nº 158, utilizado pela PRR2 há 
mais de 20 anos.

Oficina Qualidade 
de Vida no Trabalho 
(QVT)

Evento com a participação 
de 30 servidores para 
disseminar o conceito de 
QVT, propiciando reflexões 
com foco em melhorias no 
ambiente laboral.

Curso do 
Sistema Único 

Curso ministrado pela 
Cojud para membros e 
assessores, abordando 
conceitos básicos 
do sistema e novas 
funcionalidades, além da 
elucidação de dúvidas.

Atendimento de 
transporte à PRE/RJ 
(Ordem de Serviço 
PRR2 nº 02/2016) 

Normatização da rotina de 
atendimento de transporte 
à Procuradoria Regional 
Eleitoral pelo Núcleo de 
Transportes (Nutran).

Representação 
perante condomínios 
(Portaria PRR2 nº 
379/2016)

Designação de servidores 
para exercerem encargo de 
representação perante os 
condomínios dos prédios 
ocupados pela PRR2.

Lotação de analistas 
(Portaria PRR2 
nº 390/2016)

Fixação da lotação de 
analistas processuais nos 
núcleos Criminal, Criminal 
de Combate à Corrupção e 
Tutela Coletiva e Cível.

Comissão Eleitoral – 
NAOP-PFDC (Portaria 
PRR2 nº 400/2016)

Constituição de comissão 
eleitoral para promover a 
escolha dos integrantes 
do Núcleo de Apoio 
Operacional à Procuradoria 
Federal dos Direitos do 
Cidadão.

agosto

Pedidos de emenda 
parlamentar para 
reforma da nova sede 
(Ofícios PRR2 nºs 1927 
e 1929 a 1935/2016)

Pedido de emenda aos 
parlamentares para obtenção 
de recursos orçamentários 
extras para a reforma da 
nova sede da PRR2.

Assessoria Jurídica 
Administrativa (Portaria 
PRR2 nº 353/2016)

Designação de servidores 
para o encargo de assessor 
jurídico da Administração, no 
âmbito da  PRR2.

Comissão de Projetos 
Básicos e Termos de 
Referência (Portaria 
PRR2 nº 355/2016)

Criação da Comissão de 
Projetos Básicos e Termos 
de Referência para subsidiar 
as contratações de interesse 
da PRR2.

5ª Reunião Ordinária do 
Subcomitê de Gestão 
Administrativa – SGA

Participação na reunião entre 
o Colégio de Procuradores-
Chefes e o Secretário-Geral, 
que ocorreu no período de 
30 de agosto a 1º de 
setembro em Brasília.

Oficina Qualidade de Vida no TrabalhoCurso do Sistema Único para membros



Semana do 
Servidor

novembro

Palestra “Recicláveis 
e Responsabilidade 
Social”

A CoopFuturo, cooperativa 
de coleta reciclável parceira 
da PRR2 no descarte de 
lixo seco, conversou com 
o público interno sobre 
materiais recicláveis e a 
responsabilidade social.

Palestra “Fechando 
o ciclo: uma 
alternativa ao lixo 
orgânico doméstico”

Palestra na PRR2 com 
representante da “Ciclo 
Orgânico”, empresa pioneira 
no Rio em coleta de resíduos 
orgânicos nas residências 
para produção de adubo 
(voltado a uso em hortas 
caseiras ou para doações 
a produtores locais de 
agricultura familiar).

Plano de Metas de 
TIC (Ofício PRR2 
nº 2625/2016)

Envio ao Secretário-Geral 
do MPF do planejamento 
de aquisições de tecnologia 
da informação para 2017.

 

outubro 

Distribuição de 
cadeiras de espaldar 
médio (Memo Circular 
PRR2 nº 57/2016)

Informação de aquisição e 
distribuição de duas cadeiras 
de espaldar médio para cada 
gabinete, em
substituição às mais antigas.

Palestra “Trânsito com 
cidadania salva vidas”

Palestra na PRR2 ministrada 
pela Polícia Rodoviaria 
Federal, que abordou temas 
de segurança no trânsito, 
atualização do Código 
de Trânsito Brasileiro, 
informações sobre acidentes 
e confecção de boletins de 
ocorrência.

Semana do Servidor

Evento para servidores com 
programação planejada pelo 
Núcleo de Saúde e Bem-
estar e pela Comissão de 
Eventos, com homenagem 
a servidores aposentados 
e com 10, 15 e 20 anos 
de PRR2.  Houve também 
um bate-papo com o 
Procurador-Chefe, uma 
oficina gastronômica, a 2ª 
edição da feira “Pegue e 
desapegue” e um show 
de voz-e-violão com um 
servidor da Procuradoria.

Novo Relatório 
Semestral Executivo 
(1º sem. de 2016)

Lançamento do “Relatório 
Executivo Semestral”, 
com os resultados da 
chefia da PRR2 no 
1º semestre/2016. O 
documento destaca 
34 ações, como a 
criação da campanha 
“Contenção Solidária”; 
a implementação do 
Sistema ECO (Exercício 
Cumulativo de Ofícios) 
para automatizar 
as designações de 
acumulação; e a 2ª Edição 
da Pesquisa de Satisfação 
dos serviços internos 
da PRR2.  Também 
mereceram destaque 
o 3º lugar da PRR2 no 
ranking de desempenho 
orçamentário (entre todas 
as unidades do MPF) 
e o alcance do grau 
prata no 2º simulado de 
Certificação dos Painéis 
de Contribuição.

1ª Reunião de 
Acompanhamento 
Tático (RAT)

Reunião com 
coordenadores, 
assessorias, APGE, 
Secretaria Regional e 
Procurador-Chefe.

Plantão do recesso 
de fim de ano 
(Memo circular 
PRR2 nº 55/2016)

Consulta de membros 
interessados em participar 
do plantão no recesso 
de fim de ano.

Estacionamento 
especial – Valparaíso 
(Ofício PRR2 
nº 2353/2016)

Solicitação ao prefeito 
Eduardo Paes para 
disponibilização de vagas 
de estacionamento na Rua 
México, no trecho entre a Av. 
Almirante Barroso e a Rua 
Araújo Porto Alegre.

Relatório de Auditoria 
nº 01/2016 (Ofício 
PRR2 nº 2363/2016)

Encaminhamento de 
informações e providências 
adotadas no âmbito da 
PRR2 com relação ao 
Relatório de Auditoria 
nº 01/2016 da Auditoria 
Interna do Ministério Público 
da União.

Sistema de Seleção 
Automatizada de 
Membros - SISAM-
Eletrônico (Ofício PRR2 
nº 2381/2016)

Envio, em meio digital, de 
projeto final do Curso de 
Gestão Pública da FGV 
intitulado “Sistema de 
Designação e Controle de 
Acumulação de Ofícios 
no Ministério Público da 
União” para apresentar 
novas ideias e subsídios ao 
desenvolvimento do SISAM.



Festa de fim 
de ano

Dia da 
Estratégia 

Bate-papo com o SG

Rede sem fio para
nova sede (Portaria 
PRR2 nº 537/2016)

Designação de comissão 
para o recebimento dos bens 
de informática referentes à 
solução de rede sem fio da 
nova sede da PRR2.

Inventário Anual 
(Portaria PRR2 
nº 431/2016)

Realização do Inventário 
Anual na PRR2 de 21 a 
25 de novembro de 2016, 
com a participação de 
representantes da Cojud, 
Cooradm, CTIC e SGD.

Bate-papo com o 
Secretário-Geral 
do MPF

Em atendimento ao Ofício 
PRR2 nº 2114/2016, 
o Secretário-Geral do 
MPF se reuniu com 
membros e servidores da 
unidade, tirando dúvidas e 
informando sobre as 
ações em andamento.

dezembro

2016

Fixação de jornada 
de plantão no 
período do recesso 
judiciário (Portaria 
PRR2 nº 548/2016)

Definição de horário de 
atendimento ao público 
e jornada dos servidores 
de plantão no período do 
recesso judiciário.

Grau Ouro na 
Certificação de 
Desempenho

Obtenção do grau Ouro 
na Certificação de 
Desempenho promovida 
pela Assessoria de 
Modernização e Gestão 
Estratégica – AMGE/
PGR. O resultado foi 
obtido pelo empenho dos 
setores da PRR2.

Seção de 
Representação 
da PRR2 – SEREP 
(Portaria PRR2 
nº 549/2016)

Regulamentação dos 
serviços prestados pela 
Seção de Representação 
da PRR2.

Dia da estratégia

Evento para destacar os 
cinco anos do projeto 
de Modernização do 
MPF, com homenagem 
às equipes da PRR2 e 
palestra motivacional 
com o técnico de futebol 
René Simões.

Consulta técnica 
à Secretaria de 
Engenharia e 
Arquitetura (Ofício 
PRR2 nº 2725/2016)

Encaminhamento de 
consulta técnica à 
Secretaria de Engenharia 
e Arquitetura da PGR 
sobre questões 
da reforma.

Plantão judicial 
de membros - 1º 
semestre de 2017 
(Portaria PRR2 
nº 542/2016)

Definição da escala 
de plantão judicial do 
1º semestre de 2017, 
incluindo os períodos do 
Carnaval e Semana Santa.

Lançamento do Portal 
da Chefia de Gabinete

Lançamento do novo 
portal que centraliza 
os principais dados 
consultados pela 
chefia de gabinete, 
proporcionando mais 
agilidade e confiabilidade 
às tarefas diárias de 
outros segmentos e 
na obtenção de 
informações de interesse 
dos membros.

Atualização 
dos fiscais 
administrativos 
e técnicos dos 
contratos (Portaria 
PRR2 nº 544/2016)

Designação de 
servidores como fiscais 
administrativos e técnicos 
dos contratos da PRR2.

Festa de fim de 
ano da PRR2

Confraternização com 
mais de 110 membros, 
servidores, estagiários 
e terceirizados da 
Procuradoria no 
restaurante Mix Brasil.

novembro



Aprimoramento dos 
serviços



Avanços 
Constantes

1

2 

3 

4 

10 

5 

6 

Melhoria de 
processos 

7

8 

9 

Novo Painel de Contribuição da PRR2: A APGE lançou, no final de julho, a versão 
2016/2017 do Painel de Contribuição da PRR2, com 53 iniciativas, indicadores e 
metas de desempenho para 13 áreas da unidade alcançarem até o próximo ano.

Reuniões periódicas para maior participação dos colegas: Áreas terão 
reuniões trimestrais sobre seus indicadores e metas.  Por orientação da AMGE/
PGR, reuniões sobre o tema devem ser realizadas periodicamente: a “Reunião de 
Acompanhamento Operacional” (RAO), a “Reunião de Acompanhamento Tático” 
(RAT) e a “Reunião de Análise Estratégica” (RAE).

1ª Reunião de Acompanhamento Tático: Após as coordenadorias e 
assessorias se reunirem internamente na primeira quinzena de outubro, foi a vez 
da reunião dos respectivos chefes com o Procurador-Chefe, o secretário regional 
e o assessor de planejamento e gestão estratégica.

Portal da Chefia de Gabinete: Iniciativa centralizou os principais dados 
consultados pela chefia de gabinete, proporcionando mais agilidade e 
confiabilidade às tarefas diárias de outros setores, como a lista de membros 
afastados, funções exercidas, designações para acumulações, plantões, saldos 
de folgas compensatórias, cumprimento de abono e sessões no TRF2.

PRR2 recebe grau Ouro em Certificação de Desempenho: Mobilização e 
empenho dos segmentos garantiram o bom resultado.

Ampliação da rede de credenciados do Plan-Assiste: O Plan-Assiste 
está constantemente aumentando o número de credenciados para melhor 
atendendimento a membros e servidores e fez a inclusão do Hospital Barra D´or 
e do Hospital Adventista Silvestre.

Capacitação da equipe de Segurança da PRR2: A equipe de vigilantes 
participou de treinamento sobre manuseio correto de armas na Escola Israelense 
de Formação de Vigilantes, que abordou a identificação das peças do armamento 
e a finalidade de cada uma, o manuseio adequado em serviço e precisão de tiro, 
além da postura correta em relação ao público em momentos de tensão.

Capacitação para recepcionistas: A equipe de recepcionistas da PRR2 recebeu 
treinamento ministrado por especialista na área de recursos humanos, abordando 
temas como ética, etiqueta profissional e comportamento adequado.

Capacitação “Normas e Procedimentos do Posto”: A equipe de 
vigilantes foi capacitada no treinamento “Normas e Procedimentos do Posto”, 
ministrado pela Escola Israelense de Formação de Vigilantes, que tratou da 
abordagem de visitantes e como se portar em diversas situações, incluindo 
casos de perigo.

Capacitação em primeiros socorros para vigilantes e recepcionistas: 
As equipes de vigilância e de recepcionistas receberam capacitação em primeiros 
socorros, com métodos de suporte básico à vida, atendimento a ferimentos, 
sangramentos e queimaduras e parada cardiorrespiratória.



Nova Sede



A empresa JMT 
100 Telecom 
concluiu o serviço 
de elaboração do 
projeto de CFTV em 
setembro de 2016.

A empresa ELMO dá 
prosseguimento na 
execução do projeto 
de arquitetura e 
conclui o semestre 
já atuando em 12 
pavimentos.

A empresa TERMSUL 
inicia a construção 
de plataforma na 
cobertura do edifício 
para alocação das 
condensadoras.

Vista atual da 
fachada do 

Edifício 
Valparaíso

Arquitetura

Climatização

Instalações 
elétricas, 

dados, voz e 
iluminação

A empresa CONERGY 
dá prosseguimento 
aos serviços de 
execução do projeto 
elétrico, dados, voz 
e iluminação com 
automação predial.

Projeto 
Circuito 

Fechado de 
Televisão 
(CFTV)

A Secretaria de 
Engenharia e 
Arquitetura da PGR 
concluiu a elaboração 
do projeto em agosto 
de 2016 e a empresa 
DARWIN ENGENHARIA 
venceu o certame para 
execução do reuso de 
águas cinzas.

Reuso de 
Águas 
Cinzas



PLATAFORMAS VARANDA e BANHEIRO

A empresa paulista 
SEAL TELECOM 
vence certame 
para a execução do 
projeto de CFTV, com 
solução da fabricante 
SAMSUNG com três 
anos de garantia, pelo 
valor de R$792 mil.

A Assessoria de 
Obras e Projetos 
concluiu a 
especificação dos 
mobiliários para 
a nova sede e a 
Administração deu 
início ao certame em 
novembro de 2016.

A empresa carioca 
STUDIO G venceu 
o certame para a 
execução dos serviços 
de demolição do 
excesso de peso na 
laje da cobertura, 
construção de 
nova laje, reforma 
da portaria, do 
restaurante 
na cobertura e 
adequações dos 5º e 
6º pavimentos.

Mobiliários

Os novos contratos 
(reforma da portaria, 
restaurante da 
cobertura, adequação
dos 5º e 6º 
pavimentos, limpeza 
do mármore, pintura 
da fachada e sistema 
de CFTV) foram 
firmados por um valor 
inferior aos limites 
previstos, gerando 
uma economia total 
de R$ 959 mil, que 
equivale a 20,8% do 
total licitado.

Circuito 
Fechado de 
Televisão 
(CFTV)

Portaria, 
Cobertura e 
Adequações 
nos 5º e 6º 
andares

Economia 
nas novas 

contratações 
da futura 

sede



Progresso 
da reforma 
do Edifício 
Valparaíso
(ref. dez/2016)

Serviço concluído.

Demolição

100%
Serviço concluído.

Fechamento das fachadas

 100%

Em fase de conclusão.

Reforço estutural

 99%
Em fase de conclusão.

Hidráulica

 99%

Pendente a instalação 
dos bicos (sprinklers) nos 

pavimentos para conclusão 
desta etapa da obra.

Combate contra incêndio

 90%

Instalação das infraestruturas 
(eletrocalhas, eletrodutos, 

caixas de luz, quadros etc.) e 
cabeamento dos pavimentos.

Elétrica, Dados, Voz e Iluminação

 35%

Instalação da plataforma 
na cobertura, alocação das 

condensadoras, ligação 

Climatização

 67%

Execução de serviços de 
nivelamento do contrapiso, 

emassamento, assentamento 
de porcelanato e instalação de 

bancadas dos banheiros.

Arquitetura

 17%



Comunicação interna 
e externa



Resultados da Assessoria de Comunicação

Debate sobre 10 Medidas na FGV Workshop da PRE/RJ para jornalistas

A Ascom encerrou 2016 com 
o maior número de atendimentos 
a jornalistas em um semestres 
(de julho a dezembro: 576). O 
aumento pode ser atribuído ao 
período eleitoral e à entrada em 
ação da Força-tarefa da Lava Jato 
no Rio de Janeiro, com membros 
da PRR2 e PR/RJ. Com isso, 
houve crescimento de notícias 
geradas na imprensa a partir das 
divulgações da PRR2 (733), o que 
foi recompensador para o trabalho 
da Ascom.  

Outro ponto de destaque foram 
os apoios aos eventos no segundo 
semestre na unidade, que 
incluíram três audiências públicas 
e um workshop em um mesmo 
mês (julho).

Na comunicação interna, a 
Ascom deu continuidade aos 
quatro boletins internos (PRR2 
Notícias, Por Dentro da Mudança, 
PRE/RJ em Ação e Informativo 
do Naop), na atualização da 
intranet e site externo, confecção 
de materiais gráficos diversos, 
clipping diário (Notícias do Dia), 
mural digital e prospeção e 
divulgação  de convênios. 

Divulgação externa

l Aumento de 88% na 
quantidade de atendimentos a 
jornalistas (reativos e proativos): 
576 (2º sem. 2016) x 248 (2º sem. 

2015). O crescimento se deve 
ao período eleitoral e ao início da 
Força-tafefa da Lava Jato no Rio de 
Janeiro;

lCrescimento de 149% nas 
divulgações em mídias sociais: 
795 (2º sem. 2016) x 535 (2º 
sem. 2015); 

lAumento de 202% em notícias 
geradas pela imprensa (online e 
jornal) a partir de divulgações da 
PRR2: 733 (2º sem. 2016) x 363 
(2º sem. 2015); e

lCrescimento de 12% nas 
gravações de notícias de rádio 
para os canais do MPF e Rádio 
Justiça:  47 (2º sem. 2016) x 42 
(2º sem. 2015).

Divulgação interna

lNotícias internas divulgadas: 
190 (2º sem. 2016) x 233 (2º 
sem. 2015). A diminuição pode ser 
atríbuida ao período das Olimpíadas 
(agosto), em que a PRR2 ficou por 
um longo período funcionando em 
regime de escala; 

l5/7: Organização, divulgação 
e cobertura de workshop PRE/RJ 
para 40 jornalistas e da audiência 
pública sobre eleições 2016, com 
mais de 60 cidadãos; 

l8/7: Auxílio na organização, 
divulgação e cobertura da 
audiência pública “Violência 
sexual contra a mulher”, da 
PFDC;

l14/7: DIvulgação e auxílio na 
organização do “Arraiá da PRR2”, 
festa junina na Lona Cultural da 
México, com 70 pessoas;

l22/7: Cobertura, apoio na 
divulgação e organização da  
audiência pública “Gerenciamento 
costeiro”, sobre municipalização 
de praias urbanas;

l25 a 27/10: Arte, divulgação, 
cobertura e ajuda na organização 
da Semana do Servidor;

l9/11: Divulgação, organização 
e cobertura do “Bate-papo com o 
SG”;

l28/11: Auxílio na divulgação, 
cobertura e assessoria de 
imprensa do debate sobre as 10 
Medidas na FGV;

l7/12: Arte, divulgação, 
cobertura e ajuda na organização 
da festa de fim de ano da PRR2;

lOutros: Criação de arte, 
cobertura e auxílio em demais 
eventos na casa, como Dia 
da Estratégia, palestra sobre 
potenciais do lixo, workshops, 
Outubro Rosa e palestra “Trânsito 
com cidadania salva vidas”.

Eventos



Resultados da Assessoria de Comunicação




