
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.
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