
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Rio Grande do Sul

PORTARIA PR/RS Nº 379, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria

PGR nº 368, de 27.06.2012, tendo em vista o disposto na Portaria PGR nº 591, de 20.11.2008 e

Considerando  a  necessidade  de  regulamentar  o  processo  de  movimentação  de  bens  móveis,

computadores, bens e documentos, quando houver alteração de local de trabalho de servidores e

Membros no prédio da PR/RS, RESOLVE:

Art.  1º  O  pedido  de  movimentação  deverá  ser  registrado/iniciado  pelo  próprio

servidor ou, em caso de movimentação de Membro, pelo respectivo assessor, utilizando a palavra-

chave “mudança de sala” no aplicativo “Serviços SAA”, existente na página da intranet da PRRS

(esse sistema é monitorado pelo Núcleo de Logística e Manutenção – NULM).

Art 2º O responsável pelo registro deverá informar os números patrimoniais dos bens

a serem transferidos, de forma que a Seção de Patrimônio, Suprimentos e Almoxarifado (SPSA)

possa  atualizar  os  registros  de  localização.  No  caso  de  transferência  de  bens

patrimoniados/permanentes de fácil movimentação, e que não necessitem de solicitação de serviço

(SAA) para serem transportados, os números patrimoniais e seus respectivos destinos deverão ser

informados através de e-mail à SPSA.

Art. 3º Antes de iniciar qualquer transporte, os equipamentos de informática, deverão

ser desmontados pela equipe terceirizada de apoio ao NULM.

Art.  4º  Os  documentos,  processos  e  bens  particulares  deverão  ser  devidamente

acondicionados pelo responsável pelo pedido de movimentação, deixando os móveis vazios para

que possam ser deslocados sem que haja danos ou extravio de documentos.

Art. 5º Os funcionários terceirizados não poderão proceder a nenhuma movimentação

sem a presença de um servidor/assessor responsável pela sala. No caso de Gabinetes de Membros

sem  assessor/servidor,  o  Gabinete  da  Procuradora-Chefe  deverá  indicar  um  servidor  para

acompanhar a movimentação.
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Art 6º Após a conclusão da mudança de sala, um servidor da área de informática

realizará as instalações dos equipamentos no novo local.

Art. 7º O servidor tem prazo de até 5 (cinco) dias úteis para informar ao NULM o

ramal pelo qual atenderá na sua nova lotação, contados a partir do dia da mudança.

Art.  8º  Os  casos  não previstos  nesta  Portaria,  serão  analisados  pelo  Gabinete  da

Procuradora-Chefe.

Art. 9º Publique-se no próximo Boletim de Serviço do MPF, devendo a respectiva

publicação ser futuramente anexada ao original arquivado. 
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