MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
PORTARIA Nº 114, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017.
Alterada pela Portaria PRRR nº 32, de 25 de abril de 2019

Altera dispositivos da Portaria nº 44, de 19 de abril de 2017.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria PGR nº 1.036, de 27 de
setembro de 2017, bem como, pelo artigo 33, inciso II, do Regimento Interno Administrativo do
Ministério Público Federal (Portaria SG MPF nº 382, de 05 de maio de 2015),
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar a rotina de expedição de documentos
no âmbito desta Procuradoria da República,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o artigo 6º da Portaria PR/RR nº 44, de 19 de abril de 2017, publicada
no DMPF-e-ADMINISTRATIVO de 20/04/2017, página 27, que conterá a seguinte redação:
“Art. 6º. O horário de funcionamento do Setor de Gestão Documental da
Procuradoria da República em Roraima – SGD/PRRR, para o atendimento externo, é de segundafeira a sexta-feira, das 09h às 15h.”
Art. 6º Revogar o inciso II e alterar os incisos I e III e o parágrafo único do artigo 7º
da Portaria PR/RR nº 44, de 19 de abril de 2017, publicada no DMPF-e-ADMINISTRATIVO de
20/04/2017, Página 27, os quais conterão a seguinte redação:
“Art. 7º. ………………………………………………………………………..
I – No período de 9h às 14h, deverão ser cadastradas, movimentadas eletronicamente
e enviadas aos setores de destino até as 15h do mesmo dia;
II – (Revogado);

III – Após as 14h, poderão ser processadas e enviadas até as 15h ou na primeira
remessa no dia seguinte, nesta última hipótese, com a devida comunicação ao gabinete ou setor
destinatário;
IV – ……………………………………………………………………………
Parágrafo Único. Documentos com o tema eleitoral e com o alerta réu preso serão
entregues no gabinete destinatário no mesmo dia.”
Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor no dia 20 de novembro de 2017, revogando-se
as disposições em contrário.
Cientifique-se.
Publique-se.
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