
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 2ª REGIÃO

PORTARIA PRR2 nº167, de 12 de setembro de 2014.

Cria o Serviço de Apoio aos Gabinetes no  
âmbito  da  Procuradoria  Regional  da  
República – 2ª Região.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA 
DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos poderes que lhe são 
conferidos pela Portaria PGR nº 279, de 14 de abril de 2014, e tendo em vista o disposto 
na Portaria PGR nº 393, de 11 de setembro de 1997, CONSIDERANDO que,

(1) Não poucas vezes os gabinetes desta PRR2 ficam inesperada e momentaneamente sem 
os seus respectivos secretários, em razão de afastamentos imprevistos ou férias deferidas  
pelas chefias imediatas sem observância da preferência estabelecida no art. 2º da Portaria 
PGR/MPU nº 652/2008; 

(2) A administração tem alguma dificuldade em substituir secretários afastados por tais 
motivos, à vista da notória carência de servidores e da natureza da função a ser substituída;

(3)  Há  necessidade  de  continuidade  do  serviço  público  nos  gabinetes  desfalcados  de 
servidores em decorrência desses afastamentos, devendo ser observados critérios justos e 
impessoais de substituição,

RESOLVE:

Do Serviço de Apoio aos Gabinetes

Artigo 1º. Fica criado o Serviço de Apoio aos Gabinetes da Procuradoria Regional da 
República da 2ª Região.

Artigo 2º. O Serviço de Apoio aos Gabinetes – SAG será composto por um Coordenador 
nomeado pelo  Procurador-chefe  e  pelos  secretários  (FC-2)  lotados  em gabinetes  cujos 
membros estejam afastados, a partir do 3º dia útil do afastamento.

§ único. A vinculação do secretário ao SAG poderá ocorrer antes do prazo referido no 
caput, em decorrência de excepcional necessidade da administração, ou após aquele prazo, 
a pedido do membro afastado, que será submetido ao Procurador-chefe. 

Artigo 3º. O Coordenador do SAG será supervisionado pela Chefia de Gabinete, cabendo 
ao mesmo:

a) designar periodicamente os secretários de gabinetes, cujos membros não estejam em 
exercício, para integrarem o SAG; 
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b) relacionar com antecedência os afastamentos programados de secretários em cooperação 
com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas;

c) dar publicidade na intranet dos secretários vinculados ao SAG e período de vinculação; 

d) atender diretamente os pedidos para substituição de secretários afastados ou através do 
serviço de help-desk;

e) atender pessoalmente os gabinetes em caso de ausência de secretários disponíveis;

f) estabelecer escala de atendimentos aos gabinetes em caso de ausência de paridade entre 
secretários disponíveis e gabinetes demandantes;

g) promover a continuidade do serviço nos gabinetes;

h) velar pela consistência da alimentação do Sistema Único;

i) elaborar relatório bimestral de atendimentos para a Chefia de Gabinete;

j) outras que vierem a ser definidas em ordem de serviço.
 
Artigo 4º. A designação para compor o serviço é automática e deverá ser divulgada na 
intranet pelo Coordenador do SAG através de relatório mensal específico para esse fim.

Artigo 5º. Os servidores ficarão vinculados ao SAG até o término do afastamento do 
membro a que estiverem vinculados.

Artigo 6º. Os servidores designados ao SAG permanecerão lotados em seus respectivos 
gabinetes e se ausentarão pelo tempo necessário à realização do atendimento ao gabinete  
solicitante.

§ 1º. As tarefas que não demandem a presença do secretário poderão ser realizadas do seu  
gabinete de origem, desde que haja ciência do gabinete solicitante. 

§  2º. A  concessão  de  acesso  aos  sistemas  de  arquivos  e  ao  sistema  Único  será 
providenciada pela Coordenadoria de Informática mediante solicitação do SAG.

§ 3º. Será assegurado o atendimento das comunicações de caráter urgente destinadas ao 
gabinete  do  membro  afastado,  tais  como  telefonemas,  remessas  pelo  Único  e 
correspondências,  seja  pelo  próprio  secretário  de  origem  (artigo  6º),  seja  pelo 
deslocamento das ligações e recebimento de correspondências pelo próprio SAG, neste 
último caso a pedido do membro. 

Artigo 7º.  Em caso de inexistência de servidores designados ao SAG o atendimento aos 
gabinetes solicitantes será realizado pelo seu Coordenador e, em caráter excepcional, pelos 
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secretários mais próximos, com ciência do gabinete de origem.
 
Artigo 8º. O auxílio do SAG aos gabinetes será realizado através de abertura de chamados 
no serviço de help desk (ramal 9256) da Coordenadoria de Administração.

Artigo  9º. As  férias  dos  servidores  lotados  em gabinetes  de  membros  do  Ministério 
Público  Federal  deverão  ser  usufruídas,  preferencialmente,  à  época  das  férias  dos 
respectivos titulares (art. 2º, Portaria PGR/MPU nº 652/2008).

§  único. O  Atendimento  do  SAG  será  prestado  preferencialmente  para  suprir 
afastamentos de natureza diversa das férias. 

Das atividades do SAG

Artigo  10. O  SAG  desenvolverá  as  atividades  administrativas  típicas  de  gabinete  de 
Procurador Regional da República, tais como controle de entrada e saída de processos, 
registros no Sistema Único, confirmação da pauta de audiências, atendimento telefônico, 
juntada  de  documentos  em  feitos  extrajudiciais,  redação  e  expedição  de  ofícios  e 
memorandos, solicitação de pesquisas à ASSPA, controles de prazo de procedimentos e de 
ofícios, marcação de férias e licenças de membros, entre outras.

Artigo  11. O  atendimento  para  encaminhamento  de  feitos  judiciais  urgentes  que 
demandem encaminhamento à Justiça no mesmo dia deverão ser comunicados ao help desk  
(ramal 9256) até as 15:00h, cabendo ao gabinete interessado fazer expressa menção, por e-
mail ou outra forma escrita, da urgência do atendimento.

Artigo 12. Os secretários designados pelo SAG serão responsáveis pela continuidade do 
trabalho iniciado por outros secretários.

Das disposições gerais

Artigo 13. Excepcionalmente, o SAG também poderá auxiliar gabinetes, independente do 
afastamento  do  secretário,  especialmente  para  atender  demanda  anormal,  operações 
policiais, feitos volumosos etc.
 
Artigo  14.  Esta  Portaria  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as 
disposições em contrário.

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
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