
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 2, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, 

no uso das atribuições previstas no art. 33, incisos I a V, do Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal, aprovado pela  Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, com 

fundamento  na  Portaria  nº  160,  de  18  de  julho  de  2019,  e  tendo  em  vista  o  que  consta  do 

Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.18.000.001089/2019-50, resolve:

Art. 1º Aprovar o manual de normas e procedimentos do processo de trabalho Gestão 

de folgas de plantão, inserido no Macroprocesso de Apoio - Gestão de Pessoas, Tema Membros e 

Ofícios, disponível no endereço: http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais.

Art. 2º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

AILTON BENEDITO DE SOUZA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,    30     set  .  2019.  Caderno 
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Normativos pertinentes: Resolução CSMPF 159, de 6 de outubro de 2015 e Resolução PR/GO nº 1, de 30 de 
agosto de 2019). 

Apresentação 
 

No contexto da modernização do Ministério Público Federal, a Procuradoria da 
República em Goiás elegeu como uma de suas prioridades a implementação de uma 
abordagem dinâmica e participativa da gestão dos seus processos de trabalho. 

A iniciativa, implantada por meio da Portaria PR/GO nº 160, de 18 de julho de 2019, 
teve como fundamento a necessidade de se criarem ferramentas gerenciais que favoreçam o 
aperfeiçoamento da gestão do conhecimento e da comunicação interna na execução das 
atividades administrativas, visando proporcionar aos clientes internos e externos serviços de 
excelência. 

Como premissa, buscou também, diante dos desafios impostos pela Emenda 
Constitucional nº 95/2016 no orçamento do Ministério Público Federal, instituir mecanismos 
para a otimização das rotinas de trabalho e o aperfeiçoamento contínuo da gestão, visando o 
alcance de melhores resultados, com o mínimo de recursos. 

O presente manual, elaborado pelo Escritório de Processos Organizacionais em 
conjunto com a Chefia de Gabinete, traz as orientações necessárias para o adequado trâmite 
dos requerimentos das folgas de plantão dos membros no âmbito do Ministério Público 
Federal em Goiás. 

Tem como finalidade, além de oferecer, de forma documentada, informação de 
“como fazer”, compartilhar com os responsáveis e interessados um roteiro para a execução 
padronizada e ágil do processo, assegurando que os requisitos dos clientes (membros) e os 
previstos nos normativos pertinentes* sejam entendidos e atendidos consistentemente. 

 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183663/PT_PRGO_2019_160.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1  Formula pedido  

Responsável: Membro requerente. 

Prazo para a realização da atividade: até 12 meses contados da aquisição. 

Descrição: o membro requerente deverá preencher o requerimento de solicitação e 

folga decorrente de plantão. O modelo encontra-se disponível no Sistema Único: natureza 

administrativa → tipo Requerimento → modelo "REQUERIMENTO DE FOLGA DE 

PLANTÃO JUDICIAL-MEMBROS". 

Ao formular o pedido, o interessado deverá observar os requisitos previstos no art. 

9º e §§ da Resolução CSMPF nº 159, de 6 de outubro de 2015 (Fixa regras que orientam o 

exercício de plantão nas unidades do Ministério Público Federal) e na Resolução PR/GO nº 

1, de 30 de agosto de 2019 (Regulamenta o serviço de plantão no Ministério Público Federal 

e dá outras providências), a saber: 

‣ limite máximo de 30 dias ao ano; 

‣ solicitação com antecedência mínima de 30 dias, quando o período de gozo for 

superior a três dias; e de 7 dias, quando o período de gozo for de até três dias; 

‣ utilização da folga compensatória no prazo de 12 meses, contados da sua aquisição. 

No caso de a fruição da folga compensatória ocorrer dentro do próprio mês da 

solicitação, o interessado deverá indicar, no requerimento, o nome do membro que o 

substituirá. O membro substituto também assinará o pedido. 

 Atenção: o requerimento deve conter o nome e matrícula do membro; o número e a data por extenso 
da Portaria que instituiu o plantão; o período do plantão realizado e o período de fruição da folga. O  
pedido cujo período de gozo deva ocorrer dentro do próprio mês também deve conter a assinatura,  
do substituto que acumulará no respectivo Ofício durante o afastamento.  

Deverão assinar o requerimento o membro requerente e o coordenador do respectivo 

núcleo. Caso o requerente seja o coordenador, o seu substituto deverá assinar. Na ausência 

do substituto, será observada a ordem de antiguidade no respectivo núcleo, para assinatura 

do requerimento.  

Deve ser observado, ainda, no caso de pedido cujo período de gozo deva ocorrer 

dentro do próprio mês, que somente será autorizado pelo Procurador-Chefe quando, além da  

indicação, houver a assinatura, no requerimento, do substituto que acumulará no respectivo 

Ofício durante o afastamento.  
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Na sequência, o requerimento deve ser movimentado ao Gabinete do Procurador-

Chefe. 

2  Analisa pedido 

Responsável: Chefia de Gabinete. 

Prazo para a realização da atividade: 5 minutos. 

Descrição: a Chefia de Gabinete realizará consulta em planilha fornecida pela 

Divisão de Gestão de Pessoas (DIGEP) e, também, no sistema GPS Consulta, onde será 

conferido se há saldo de folga suficiente para os dias solicitados e se coincidem com 

afastamentos de outros membros. 

Será observado, também, se o pedido atende aos requisitos previstos no art. 9º e §§ 

da Resolução CSMPF nº 159, de 6 de outubro de 2015 (Fixa regras que orientam o exercício 

de plantão nas unidades do Ministério Público Federal). 

Caso os requisitos estejam em conformidade, serão minutados o despacho e a portaria 

de autorização da folga compensatória.  

Caso não atenda aos requisitos, o documento será devolvido ao membro requerente, 

com a indicação do motivo da devolução para, querendo, providenciar novo requerimento.  

3 Apresenta novo requerimento 

Responsável: membro requerente. 

Prazo para a realização da atividade: sem prazo. 

Descrição: devolvido o requerimento por não estar em conformidade com as 

disposições art. 9º e §§ da Resolução CSMPF nº 159, de 6 de outubro de 2015, o requerente 

poderá preencher outro pedido de folga decorrente de plantão. Neste caso, deve ser 

observado o disposto no item 1 deste Manual. 

4  Minuta despacho e portaria 

Responsável: Chefia de Gabinete. 

Prazo para a realização da atividade: 5 minutos. 

Descrição: Estando o requerimento em conformidade, a minuta do despacho 

simplificado (modelo abaixo) será cadastrada no Sistema Único.  
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1. Ciente. 

2. Defiro pedido. 

3. Expeça-se a portaria pertinente. 

 

O modelo da Portaria encontra-se disponível no Sistema Único: natureza 

administrativa → tipo Portaria → modelo “Portaria de folga compensatória”. 

5  Analisa 

Responsável: Procurador-Chefe. 

Prazo para a realização da atividade: Sem prazo. 

Descrição: Analisa a conformidade geral do requerimento. Verificada 

inconsistência, o pedido será indeferido e a decisão encaminhada para ciência do requerente. 

Caso esteja em conformidade será deferido e assinado. 

6 Cientifica requerente 

Responsável: Chefia de Gabinete 

Prazo para a realização da atividade: 5 minutos. 

Descrição: Constatada a inconsistência o expediente será movimentado, via 

Sistema Único, ao membro requerente, para ciência do indeferimento. 

7  Assina 

Responsável: Procurador-Chefe. 

Prazo para a realização da atividade: Sem prazo. 

Descrição: Estando o requerimento em conformidade as minutas do despacho e da 

portaria serão assinadas no Sistema Único. 

8  Solicita publicação 

Responsável: Chefia de Gabinete. 

Prazo para a realização da atividade: 5 minutos. 

Descrição: Verificada a assinatura da portaria, será solicitada a publicação do ato, 

via Sistema Único. Na página do documento, deve-se clicar no botão inferior "Solicitar 

Publicação", conforme imagem abaixo: 
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9  Encaminha cópias 

Responsável: Chefia de Gabinete. 

Prazo para a realização da atividade: 5 minutos. 

Descrição: Publicada a portaria será encaminhado cópia (movimentação circular), 

via sistema Único, aos interessados: membro requerente para conhecimento; Coordenadoria 

Jurídica e de Documentação para providências quanto a substituição de membro no 

respectivo Ofício; e Divisão de Gestão de Pessoas para atualização da planilha de controle 

de folgas de membros. 

10 Encerramento 

Realizado a movimentação circular, arquiva-se o expediente. 


