
Comunicado nº 5/2022      Brasília, 10 de março de 2022

Reunião para definição dos temas prioritários da 2ª Câmara

  A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal informa que realizará, nos dias 26 
(das 14h às 18h), 27 (das 9h30 às 18h) e 28 (das 9h30 às 13h) de abril de 2022, em Brasília-DF, "Reunião para definição 
dos temas prioritários da 2ª CCR", com os Coordenadores(as) Criminais, os Coordenadores(as) de Grupos de Trabalho 
e os Coordenadores(as) de Grupo de Apoio. 

  Para o evento, será oferecida 1 (uma) vaga para a coordenação criminal de cada unidade e 1 (uma) vaga 
para a coordenação de grupo de trabalho e de grupo de apoio. Em caso de impossibilidade de participação do titular, 
poderá haver a indicação de um(a) representante.

  Quanto ao deslocamento, a 2ª Câmara solicita que, preferencialmente, a data de ida do voo coincida com 
o dia de início do evento e a data de retorno ocorra no mesmo dia de seu encerramento, a fim de atender à economici-
dade de recursos orçamentários (Portaria PGR/MPU nº 41/2014 e Portaria PGR/MPF nº 512/2014).

  As reservas para hospedagem dos participantes serão providenciadas pela Central de Viagens e Eventos no 
mesmo hotel de realização da reunião, o qual será informado posteriormente.

  O membro participante receberá ½ diária, ainda que a hospedagem seja dispensada. Nesse caso, os mem-
bros deverão informar no campo “observações” do Formulário de Solicitação de Passagens anexo o texto “NÃO NECESSI-
TO DE HOSPEDAGEM”. 

  Caso seja necessária a utilização de veículo oficial para membros lotados em PRMs juntamente com meio 
aéreo, os dois formulários anexos (aéreo e veículo oficial ou próprio) deverão ser preenchidos e encaminhados em con-
junto com o Formulário de Veículo Oficial do motorista que irá conduzir o procurador, para que sejam providenciadas as 
respectivas diárias. No caso de ser  utilizado somente veículo oficial ou próprio, deverá ser preenchido apenas o formulá-
rio específico.

  Os participantes deverão enviar e-mail para PGR-Eventos2accr@mpf.mp.br, até as 19 horas do dia 21 de 
março de 2022, com o assunto: “Reunião de Temas Prioritários”.
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