
DO GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

Da Estrutura Administrativa

Art. 1º. 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;

Das Atribuições

Do Procurador-Chefe da Procuradoria da República

Art. 2º.  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. 3º. 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 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;

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;

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. 4º. 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.

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 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.

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;

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.

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 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 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.



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 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 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. 

§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.

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;

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  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.

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;

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.



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  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

prestando auxílio ao SAG;

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

estiverem sem esses servidores, listadas no Erro: Origem da referência não encontrada,

no que couber.

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.


