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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA GAB/CHEFIA Nº 355, DE 16 DE MAIO DE 2018.

Disciplina o expediente da Procuradoria da República no Estado do
Ceará no dia 18 de maio de 2018.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO CEARÁ, no exercício de suas atribuições legais,

Considerando  a  realização  de  reunião  de  trabalho  pela  Procuradoria  Regional

Eleitoral no dia 18 de maio de 2018 a partir das 8h:30min, com previsão de término às 12h,

Considerando que a reunião contará com aproximadamente 80 (oitenta) Promotores

Eleitorais, que utilizarão os estacionamentos dos anexos I e II da PR/CE para guarda dos veículos,

pois os estacionamentos privados situados nas imediações dessa unidade informaram não possuir

capacidade para atender a demanda,

Considerando  a  previsão  de  grande  movimentação  de  Promotores  Eleitorais  na

PR/CE para o dia do evento, o que requer esforços ainda maiores da equipe de segurança para

prevenir infortúnios,

Considerando  que  os  servidores  teriam  que  estacionar  seus  veículos  em  locais

distantes dessa Procuradoria para cumprir a jornada de trabalho, ameaçando a segurança pessoal de

cada um,

RESOLVE:

Art. 1º  Estabelecer que o horário de expediente na Procuradoria da República no

Estado do Ceará, no dia 18 de maio de 2018, será das 12h:30min às 17h.

§ 1º Fica a Divisão de Gestão de Pessoas autorizada a abonar no Sistema Grifo  o

período compreendido entre o início da jornada de trabalho do servidor até às 12h:30min.

§  2º  Para  assegurar  a  continuidade  dos  serviços  essenciais  e  a  movimentação

processual que se fizer necessária, deverá ser garantido o funcionamento das seguintes unidades

orgânicas a partir das 9h:



- Coordenadoria Jurídica e Documentação;

- Núcleo de Combate à Corrupção;

- Núcleo da Tutela Coletiva;

- Núcleo Criminal;

- Seção de Atendimento ao Cidadão;

- Setor de Gestão Documental;

- Seção de Segurança Orgânica e Transporte;

- Setor de Logística;

- Seção de Manutenção e Serviços Gerais;

- Seção de Atendimento, Relacionamento e Telecomunicações.

Art. 2º Fica facultado aos membros estabelecer expediente diverso no âmbito de seus

respectivos gabinetes.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

RÔMULO MOREIRA CONRADO
Procurador-Chefe da PR/CE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 16 mai. 2018. Caderno
administrativo, p. 45.
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