
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

PORTARIA Nº 50, DE 4 DE MAIO DE 2021.

Disciplina  a  retirada  de  bens  móveis  públicos  das  dependências  da
Procuradoria da República em Roraima, durante a vigência das Portarias que
suspendem as atividades presenciais.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO  DE  RORAIMA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  PORTARIA

PGR/MPF nº 941, de 24 de novembro de 2020, 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 o disposto na Portaria PGR/MPU nº 60, de 12 de março de 2020,

por meio da qual são estabelecidas medidas temporárias e extraordinárias de prevenção contra o

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Portaria PGR/MPU Nº 26, de 11 de março

de  2021,  que  determina  a  suspensão  do  atendimento  físico  e  a  manutenção  integral  do

funcionamento do MPU de forma remota;

CONSIDERANDO,  outrossim,  a  necessidade  de  se  adequar  a  infraestrutura

tecnológica e ergonômica para desenvolvimento do trabalho remoto, garantindo a continuidade do

serviço público prestado pela Procuradoria da República em Roraima;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a retirada por membros e servidores da PR-

RR  das  dependências  físicas  desta  Unidade  Ministerial  o  monitor  auxiliar,  microcomputador

desktop ou outro equipamento de informática instalados na respectiva estação de trabalho, incluindo

os respectivos cabos, bem como poltronas, apoios para os pés com fito de otimizar a realização do

trabalho  na  modalidade  remota,  durante  a  vigência  das  Portarias  que  suspendem as  atividades

presenciais. 

Art. 2º Os servidores e membros deverão solicitar à Coordenadoria de Informática,

via  SNP, os equipamentos de informática e ao Setor de Logística – SELOG – os demais bens

móveis.
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Parágrafo  único.  No  sistema  SNP deverá  ser  especificado  qual  bem  está  sendo

solicitando e se possível o tombamento patrimonial, bem como o nome completo, CPF, endereço e

telefone do requisitante.

Art. 3º A autorização está condicionada ao preenchimento pelo SELOG do termo de

transferência  externa  no  sistema  ASIWEB,  que  será  disponibilizado  no  sistema  único  para

assinatura pelo servidor ou membro solicitante e pelo chefe do SELOG. 

Art.  4º  Após  haver  sido  assinado,  o  formulário  contendo  o  número  da  etiqueta

patrimonial deverá ser impresso pelo solicitante, servidor ou membro, e apresentado à equipe de

segurança no momento da saída das dependências da Unidade, quando será preenchido o "Controle

de  Entrada  e  Saída  de Bens" podendo assim realizada  a  retirada  do bem das  dependências  da

PR/RR.

Art. 5º Encerrada a vigência do teletrabalho, os bens retirados deverão ser devolvidos

conforme o Plano de Retorno das Atividades Presenciais, membros e servidores deverão comunicar

imediatamente ao Setor de Logística e à Coordenadoria de informática, o tombamento patrimonial e

a data em que o bem foi devolvido.

Art. 6º Pedidos individuais, justificados e excepcionais, de retirada de outros bens

deverão ser encaminhados pela chefia imediata do solicitante ao Secretário Estadual para análise e

submissão à autorização pelo Procurador-Chefe.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se.

MIGUEL DE ALMEIDA LIMA
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