
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 1141, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014.

Disciplina  a  marcação  de  férias   e   outros   afastamentos   legais  de 
Técnicos  do  MPU/Apoio  Técnico- Administrativo/Administração  lotados 
em  gabinete,  no  âmbito da Procuradoria da República no Estado de São 
Paulo (Capital).

A  PROCURADORA-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  no  uso  de  suas  atribuições previstas no inciso II, artigo 50 da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a necessidade de melhoria da rotina de 

atuação  dos   Técnicos   do  MPU/Apoio  Técnico-Administrativo/Administração  lotados  em 

gabinete,  de  modo  a  preservar  o  devido  suporte  aos  Procuradores da República atendidos, 

RESOLVE:

Art.  1º  A  marcação  de  férias  e  outros  afastamentos  legais  de  Técnicos  do 

MPU/Apoio   Técnico-Administrativo/Administração  lotados  em  gabinete  de  Procurador  da 

República observará a autocomposição entre dois gabinetes previamente determinados. 

Parágrafo  único.  A  autocomposição  dar-se-á  entre  os  gabinetes  que  contam 

com  o  mesmo  assessor  jurídico  ou  com  o  mesmo  analista processual.

Art. 2º O previsto no artigo 1º desta Portaria será aplicado para qualquer tipo de 

afastamento legal de até 30 (trinta) dias.

§1º.  Caberá  aos  Técnicos  do  MPU/Apoio  Técnico-Administrativo/Administração 

integrantes  de  cada  dupla  zelar  para  que  não  ocorra colidência de férias, tendo por base os  

seguintes critérios:

I – terá preferência aquele que primeiro marcar as suas férias no Sistema Hórus, 

informando o outro integrante da dupla; 
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II –  em  caso  de  marcação  simultânea  e  colidente,  será  respeitada  a  ordem  de 

antiguidade  no  Ministério  Público  da  União  para  atribuição de preferência;

III – nos meses de dezembro, janeiro e julho, havendo mais de um interessado, deverá 

haver alternância em relação ao respectivo mês do ano anterior.

§2º Caso reste desrespeitado o zelo pela não colidência de férias, a Coordenadoria de 

Gestão  de  Pessoas  deverá  ser  notificada  a  fim  de  providenciar  o  cancelamento  do  período 

coincidente, de acordo com as regras previstas neste artigo.

Art. 3º Em caso de a necessidade da composição ou auxílio em gabinete perdurar por 

mais de 30 (trinta) dias, a Coordenadoria de Gestão  de  Pessoas  será  acionada  para  indicar 

Técnico  do  MPU/Apoio  Técnico-Administrativo/Administração  disponível  para  assumir  o 

gabinete  no  período restante.

§1º  Serão  considerados  disponíveis  os  Técnicos  do  MPU/Apoio  Técnico-

Administrativo/Administração  lotados  em  gabinete,   cuja  chefia imediata esteja oficialmente 

afastada, que não se encontrem substituindo o servidor integrante de sua dupla.

§2º  A  substituição  de  que  trata  este  artigo  ocorrerá,  preferencialmente,  entre 

servidores lotados na mesma área de atuação (cível ou criminal).

§3º  Os  afastamentos  superiores  a  30  (trinta)  dias  deverão  ser  comunicados  à 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Art.  4ºSem  prejuízo  do  disposto  no  artigo  3º  desta  Portaria,  de  modo  a  ser  

garantida   uma   reserva   técnica   de   Técnicos   do   MPU/Apoio   Técnico-

Administrativo/Administração  que  possam  atender  Procuradores  da  República,  serão  mantidos, 

nos  quadros  da  Coordenadoria  Jurídica  e  de  Documentação,  servidores  treinados  em  trabalho  

de  gabinete,   para  acionamento  em  caso  de  afastamentos  prolongados,   sempre  que  o  

contingente mínimo do respectivo setor o permitir.

Parágrafo  único.  O  acionamento  previsto  no  caput  deste  artigo  dar-se-á  a  partir 

de  avaliação  conjunta  do  caso  concreto  pela  Coordenadoria de Gestão de Pessoas e pela 

Coordenadoria Jurídica e de Documentação, assegurando-se o atendimento a gabinete e a lotação 

mínima de cada setor.

Art.  5º  Serão  respeitados  os  períodos  de  férias  já  marcados  até  a  entrada  em 

vigor  da  presente  Portaria  e,  existindo  marcações concomitantes para Técnicos do MPU/Apoio 

Técnico-Administrativo/Administração  lotados  em  gabinetes  sujeitos  a  autocomposição,  a 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas providenciará indicação de um substituto, obedecendo-se o 

previsto no artigo 3º desta Portaria.



Art. 6ºCompete à Coordenadoria de Gestão de Pessoas decidir os casos omissos e 

dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação desta Portaria. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

ANAMARA OSÓRIO SILVA
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