
Do Serviço de Apoio aos Gabinetes
- SAG -

Art. 10. 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. 11. 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. 12. 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 Art. 57, que couber.
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