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Área de Abrangência: Município de São Cristóvão, estado de Sergipe
Prazo de Validade: 03 (três) meses
36-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Renato Amary Empreendimentos Imobiliários Ltda
Empreendimento: Loteamento Jardim São Carlos
Processo nº 01506.001436/2020-40
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de inserção do
Loteamento Jardim São Carlos
Arqueólogo coordenador: Renato Kipnis
Arqueóloga de campo: Andrey Maciel Castro
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Área de Abrangência: Município de Itapetininga, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 03 (três) meses
37-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Adrivana Cargo Ltda
Empreendimento: Mineração Adrivana Cargo Ltda
Processo nº 01506.004688/2019-97
Projeto: Avaliação de Impacto Ao Patrimônio Arqueológico na Área da Mineração
Adrivana Cargo Ltda
Arqueóloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes
Arqueóloga de Campo: Tânia Ferraz de Oliveira
Apoio Institucional: Museu Municipal Elizabeth Aytai - Prefeitura Municipal de Monte Mor
Área de Abrangência: Município de Corumbataí, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

Parágrafo único. O Plan-Assiste é um sistema de autogestão de assistência à
saúde, estruturado consoante a disponibilidade orçamentária, o equilíbrio atuarial e o
planejamento estratégico do Ministério Público da União, nos termos do art. 4º, inciso I, da
Resolução CNMP n° 223, de 16 de dezembro de 2020.
Art. 2º Conforme disposto no art. 4º, inciso IV, da Resolução CNMP n° 223, de
16 de dezembro de 2020, fica assegurado o ressarcimento individual, nos termos da
presente portaria, dos gastos com a contribuição e o custeio do Plan-Assiste realizados
pelos membros ativos e inativos do Ministério Público da União e relativos ao beneficiário
titular e aos seus dependentes.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, não serão computados os beneficiários
especiais.
§ 2º O ressarcimento de que trata esta portaria limitar-se-á às despesas
efetivamente comprovadas nos termos e na forma prevista no Regulamento do PlanAssiste.
§ 3º O ressarcimento de que trata esta portaria tem caráter indenizatório, não
se incorporando ao subsídio, vencimento, provento, pensão ou qualquer forma de
remuneração para qualquer fim.
Art. 3º Ato do Procurador-Geral de cada ramo do Ministério Público da União
fixará o limite mensal do ressarcimento previsto no art. 2º, observado o valor máximo de
10% (dez por cento) do subsídio do respectivo membro, na forma do art. 5º, § 3º, da
Resolução CNMP n° 223, de 16 de dezembro de 2020.
§ 1º O ato previsto no caput:
I - atenderá a critérios de sustentabilidade econômica e manutenção do
equilíbrio atuarial do Plan-Assiste;
II - observará a disponibilidade financeira e a previsão orçamentária;
III - será acompanhado de estudo do impacto orçamentário previsto para o
exercício vigente e os 2 (dois) subsequentes, com indicação de compensação decorrente de
redução permanente de despesa ou acréscimo permanente de receita;
IV - deverá adequar-se aos limites e restrições fixados pela Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e
pela Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021.
§ 2º Constatando-se a qualquer tempo que a execução orçamentária poderá
não atender ao disposto no § 1º, o reembolso de que trata esta portaria poderá ser
suspenso ou ter seu valor reduzido por ato do Procurador-Geral de cada ramo do
Ministério Público da União ou do Procurador-Geral da República.
Art. 4º Do limite mensal fixado nos termos do art. 3º, será deduzida a
contrapartida da União para o financiamento do Plan-Assiste, considerando-se o valor per
capita alocado no orçamento do Ministério Público da União multiplicado pelo número de
beneficiários vinculados ao respectivo titular.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, serão computados os
beneficiários especiais.
Art. 5º Serão reembolsáveis, dentro do limite remanescente após as deduções
previstas no art. 4º, sucessivamente:
I - a contribuição mensal do beneficiário titular e dos seus dependentes;
II - o custeio mensal do beneficiário titular e dos seus dependentes;
III - o valor excedente ao ressarcimento de despesas de procedimentos de livre
escolha concedido ao beneficiário titular e aos seus dependentes nos termos do
Regulamento do Plan-Assiste.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, não serão computados os beneficiários
especiais.
§ 2º Os recursos previstos nos incisos I e II do caput serão repassados
diretamente ao Plan-Assiste.
§ 3º Os recursos previstos no inciso III do caput serão ressarcidos ao
beneficiário na forma estabelecida no Regulamento do Plan-Assiste para reembolso de
despesas de procedimentos de livre escolha.
Art. 6º O reembolso de que trata esta portaria processar-se-á de forma
automática em sistema próprio do Plan-Assiste, considerando-se as despesas cobradas no
respectivo mês e até o limite fixado na forma dos arts. 3º e 4º.
Art. 7º Não fará jus ao reembolso o membro que receber qualquer tipo de
benefício correlato custeado, ainda que em parte, pelos cofres públicos, seja na condição
de titular ou de dependente.
Art. 8º Ficam dispensados de carência os membros que fizerem a inscrição ou
reingresso no Plan-Assiste até 30 (trinta) dias após a data de publicação do ato previsto no
art. 3º.
Art 9º Compete à Secretaria-Geral do Ministério Público da União dirimir as
dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta portaria, sendo os casos omissos
decididos pelo Procurador-Geral da República.
Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos desde 1º de março de 2021.

RETIFICAÇÕES
Na Portaria nº 03, de 15 de janeiro de 2021, Seção 1, Anexo IV, Página 94,
Autorização nº 05, processo nº 01504.000009/2019-21, publicada em 18 de janeiro de
2021, onde se lê: "Arqueólogos de Campo: Marcelo Iury de Oliveira e Daniella Mendes
Neiva Oliveira", leia-se: "Arqueólogos de Campo: Marcelo Iury de Oliveira, Daniella Mendes
Neiva Oliveira e Edylon Kleber Menezes Ribeiro".
Na Portaria nº 11, de 09 de fevereiro de 2021, Seção 1, Anexo II, Página 68,
Autorização nº 11, processo nº 01506.001380/2020-23, publicada em 10 de fevereiro de 2021,
onde se lê: "Arqueóloga de campo: Valéria Marques dos Santos Tavares, leia-se "Arqueólogas
de campo": Valéria Marques dos Santos Tavares e Rafaela Torres Simões Faustino.

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INTERNA
DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PORTARIA Nº 71, DE 9 DE MARÇO DE 2021
Altera a Portaria nº 64, de 24 de março de 2020, que
Institui o Comitê Interno de Governança da FCP, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES nomeado por meio da Portaria nº
2.377, 26 de novembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 27 de novembro de 2019,
seção II, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 do Decreto nº 6.853, de 15 de
maio de 2009, em conformidade com arts. 1º e 2º, da Lei nº 7.668, de 22 de agosto de 1988, e
Considerando o disposto no art. 1º do Decreto nº 10.416, de 07 de julho de 2020; e
Considerando o constante dos autos do processso nº 01420.100490/2020-17, resolve:
Art. 1º Alterar o §3º do art. 3º da Portaria nº 64, de 24 de março de 2020, alterada
pela Portaria nº 104, de 29 de maio de 2020, que passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 3º
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
§3º As reuniões ordinárias e extraordinárias poderão ocorrer presencialmente, por
meio de videoconferência, conferência de voz ou qualquer outro recurso tecnológico idôneo e
os documentos do CIGFCP ou de seu Presidente poderão ser expedidos por meio eletrônico.
.................................................................................................................................."
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÉRGIO NASCIMENTO DE CAMARGO

Ministério Público da União

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
CONSELHO SUPERIOR

PORTARIA PGR/MPU Nº 29, DE 11 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre as adequações do Programa de Saúde e
Assistência Social do Ministério Público da União Plan-Assiste ao art. 227, inciso VII e § 6º, da Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e à
Resolução CNMP n° 223, de 16 de dezembro de
2020, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 271, DE 12 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre o regulamento para o concurso de
ingresso na carreira do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, no cargo de Promotor de
Justiça Adjunto.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições conferidas pelos arts.
26, inciso XIII, e 227, inciso VII e § 6º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993;
Considerando que a Constituição Federal, em sintonia com a Convenção nº 155
da Organização Internacional do Trabalho, assegura a todos os trabalhadores,
independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos, o direito à redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança
(Constituição Federal, arts. 7º, inciso XXII, e 39, § 3º);
Considerando que o art. 227, inciso VII e § 6º, da Lei Complementar nº 75, de
20 de maio de 1993, prevê a concessão aos membros do Ministério Público da União da
assistência médico-hospitalar, extensiva aos inativos, aos pensionistas e aos
dependentes;
Considerando a decisão plenária do Conselho Nacional do Ministério Público
proferida nos autos da Proposição nº 1.00180/2020-08, julgada na 19ª Sessão Ordinária,
realizada no dia 2 de dezembro de 2020;
Considerando que o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o programa de
assistência à saúde suplementar no âmbito do Poder Judiciário, nos autos do Ato
Normativo nº 0006317-77.2019.2.00.0000;
Considerando o princípio constitucional da simetria entre o Ministério Público e
o Poder Judiciário;
Considerando a determinação do art. 6º da Resolução CNMP n° 223, de 16 de
dezembro de 2020; e
Considerando a necessidade de adequar o Programa de Saúde e Assistência
Social do Ministério Público da União - Plan-Assiste ao art. 227, inciso VII e § 6º, da Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e à Resolução CNMP n° 223, de 16 de
dezembro de 2020, resolve:
Art. 1º A assistência médico-hospitalar, extensiva aos inativos, pensionistas e
dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a
prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais
médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos, prevista no art. 227, inciso VII e §
6º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, será proporcionada pela União aos
membros do Ministério Público da União por meio do Programa de Saúde e Assistência
Social do Ministério Público da União - Plan-Assiste, de acordo com as normas e condições
reguladas nesta portaria.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021031500167

Nº 49, segunda-feira, 15 de março de 2021

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS, no exercício das atribuições previstas no art. 166, inciso I, alínea "b", e art.
186, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, tendo em vista
o que consta no Processo Tabularium nº 08191.049217/2018-67 e de acordo com a
deliberação ocorrida na 225ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 12 de março de 2021,
, resolve:
Art. 1º Estabelecer que o concurso público para ingresso na carreira do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é regulamentado por esta Resolução.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º O ingresso na carreira far-se-á no cargo inicial de Promotor de Justiça
Adjunto, mediante concurso público de provas e títulos.
§ 1º O concurso visa ao provimento dos cargos de Promotor de Justiça Adjunto,
para preenchimento do número de vagas existentes e das que surgirem no prazo de
validade do concurso, observadas a disponibilidade orçamentária e a necessidade do
serviço.
§ 2º O concurso deverá ser concluído no período de até 12 (doze) meses,
contados da inscrição preliminar até a homologação do resultado final, ressalvadas as
ocorrências de caso fortuito ou de força maior.
§ 3º O prazo de validade do concurso, para efeito de nomeação, será de 2 (dois)
anos, contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
§ 4º Em caso de prorrogação do prazo do concurso, o novo prazo de 2 (dois)
anos terá início no dia imediatamente seguinte ao término do primeiro,
independentemente da data de publicação do ato de prorrogação.
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DE CONCURSO E DA BANCA EXAMINADORA
Art. 3º A Comissão de Concurso será integrada pelo Procurador-Geral de
Justiça, como Presidente, que designará, dentre os membros do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, um Secretário e respectivo suplente, conforme Resolução
CNMP nº 14, de 6 de novembro de 2006). Será integrada, também, pelos membros da
Banca Examinadora de que trata o art. 4º desta resolução.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

