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REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, Assessora Especial do Ministro, em viagem a Fortaleza, CE, São Paulo, 
SP, no período de 17/02/2009 a 20/02/2009, para solenidade de assinatura do Decreto da Conferência de Segurança Pública 
do Ceará e reunião com Secretário de Segurança. Reunião com 30 prefeitos dos municípios de São Paulo e com o 
Secretário de Segurança Pública de S. Bernardo do Campo e demais Secretários do ABC Paulista. . Passagens do tipo 
classe econômica, no valor total de R$1.895,86, e 3,5 diária(s), no valor total de R$600,09. 

RONALDO TEIXEIRA DA SILVA, Chefe do Gabinete do Ministro, em viagem a São Paulo/SP; Madri/Espanha; 
Berlim/Alemanha; S.Paulo, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, no período de 11/02/2009 a 19/02/2009, para apresentar o 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania PRONASCI no Seminário Internacional "Educación en 
Prisiones". Passagens do tipo classe executiva, no valor total de R$19.214,40, e 8 diária(s), no valor total de R$7.761,61. 

TARSO FERNANDO HERZ GENRO, Ministro de Estado da Justiça, em viagem a Paris e Lyon/França, Oslo/Noruega e 
Madri/Espanha, no período de 10/02/2009 a 19/02/2009, para reunião de trabalho na Adidância Policial do Brasil, visita 
oficial à Secretaria-Geral da INTERPOL; participar da XIX Conferência da Amacademia da Latinidade; participar do 
Seminário Internacional sobre Educação nas Presões e reuniões com os Ministros da Justiça da Espanha e de Portugal para 
examinar estabelecimento de sistema de entregas mútuas no âmbito ibero-americano. Passagens do tipo classe executiva, 
no valor total de R$20.468,14, e 7 diária(s), no valor total de R$7.612,06. 

TERESINHA GASPARIN MAGLIA, Assistente Técnico do Gabinete do Ministro, em viagem a Porto Alegre, RS, no 
período de 05/02/2009 a 06/02/2009, para participar de reunião com lideranças indígenas Kaigang e Funai no Rio Grande 
do Sul. . Passagens do tipo classe econômica, no valor total de R$518,62. Não houve pagamento de diárias. 

JANEIRO/2009  

VANDA DAVI FERNANDES DE OLIVEIRA, Conselheira da Comissão de Anistia, em viagem a São Paulo/SP, no 
período de 24/01/2009 a 25/01/2009, para acompanhar o Presidente da Comissão de Anistia na abertura do Memorial da 
Resistência, na Estação Pinacoteca. Passagens do tipo classe econômica, no valor total de R$797,24, e 1,5 diária(s), no 
valor total de R$240,53. 

VOLTAR AO INICIO 

SECRETARIA EXECUTIVA – SE 

PORTARIA Nº 163, DE  09  DE  FEVEREIRO DE 2009 

Institui o Escritório de Projetos no âmbito da Secretaria Executiva, e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, no uso de suas atribuições legais, eConsiderando a necessidade de se consolidar um 
conjunto de práticas voltadas ao estabelecimento de uma cultura de planejamento e gerenciamento de projetos na Secretaria 
Executiva do Ministério da Justiça; 

Considerando a necessidade de se unificar os procedimentos de elaboração de projetos das unidades que compõem a 
Secretaria Executiva do Ministério da Justiça; e 

Considerando os objetivos do planejamento contidos no Mapa Estratégico da Secretaria Executiva, 

RESOLVE: 

Art. 1º Constituir o Escritório de Projetos – EP, no âmbito da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, com a 
finalidade de: 

I – aperfeiçoar,  difundir e consolidar a Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Secretaria Executiva do Ministério 
da Justiça – MGP/SE; 

II – prover suporte aos gestores, coordenadores de projetos, lideres de equipes e equipes de gerenciamento dos projetos da 
Secretaria Executiva; e 

III – obter, gerar, consolidar e difundir informações sobre os projetos estratégicos da Secretaria Executiva do Ministério da 
Justiça. 
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Parágrafo único: O Escritório de Projetos - EP está vinculado ao Gabinete da Secretaria Executiva. 

Art. 2º O Escritório de Projeto – EP será composto por: 

I – Um Gerente, ocupante de Cargo de Direção e Assessoramento Superior, que o coordenará;  e 

II – Equipe técnica formada por três servidores do Ministério da Justiça, os quais receberão Funções Comissionadas 
Técnicas. 

Parágrafo único. O Comitê de Gestão Estratégica  selecionará e indicará  servidores do quadro do Ministério da Justiça, 
para comporem a Equipe Técnica do Escritório de Projetos, cujos nomes serão aprovados e designados pelo Secretário 
Executivo. 

Art. 3º Ao Gerente do Escritório de Projetos compete: 

I-Interagir com os Coordenadores, Líderes e Equipe dos projetos, para identificar e analisar problemas, bem como avaliar e 
incorporar sugestões de aperfeiçoamento da MGP-SE; 

II-Avaliar, por seleção ou sorteio, a aderência dos projetos com a MGP-SE; 

III-Propor Plano de Capacitação na MGP-SE; 

IV-Estudar os projetos para identificar boas práticas de gestão; 

V-Difundir boas práticas de gestão de projetos; 

VI-Classificar, armazenar e disponibilizar o histórico sobre os projetos; 

VII-Prestar informações técnicas sobre a MGP-SE; 

VIII-Elaborar  relatórios de indicadores estratégicos; e 

IX-Fornecer  informações para o Comitê de Gestão Estratégica. 

Art. 4º À Equipe Técnica do Escritório de Projetos compete:  

I-Assessorar o Gerente do Escritório de Projetos em suas atribuições; 

II-Contribuir com o processo de revisão da metodologia; 

III-Contribuir para a identificação de boas práticas de gestão de projetos; 

IV-Prestar informações técnicas sobre a  MGP-SE; 

V-Atuar como agentes de capacitação da MGP-SE; 

VI-Elaborar relatórios de desempenho conforme a MGP-SE; e 

VII-Elaborar relatórios gerenciais dos projetos estratégicos da Secretaria Executiva. 

Art. 5º O Gerente de Projetos de que trata o inciso I do art. 2º poderá convidar colaborares para o desenvolvimento dos 
trabalhos do Escritório de Projetos. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO. 
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