
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA N° 197, DE 28 DE MAIO DE 2018.

Alterada pela Portaria PRMG nº 209, de 4 de junho de 2018  

Regulamenta o funcionamento e regime de plantão no âmbito da Procuradoria da 
República no Estado de Minas Gerais e respectivas PRMs, enquanto durarem os 
efeitos da greve dos caminhoneiros, e dá outras providências.

A PROCURADORA-CHEFE da  Procuradoria  da  República  no  Estado de  Minas

Gerais, no exercício de suas atribuições previstas no art. 33, incisos I e II, do Regimento Interno

Administrativo do Ministério Público federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio

de 2015; e considerando:

1.  O despacho da Presidência do Tribunal  Regional  Federal  da 1ª  Região do dia

27/05/2018 às 18:05hs;

2.  O despacho da Diretora do Foro da Seção Judiciária  de  Minas  Gerais  do dia

27/05/2018 às 22:04hs que prevê que até as 18:00hs de cada dia será definido se haverá suspensão

do expediente na Seção e Subseções Judiciárias no dia seguinte;

3.  A falta  de  garantia  do  funcionamento  regular  do  transporte  público  devido  à

ausência de previsão de regularização do abastecimento de combustíveis que provoca dificuldades

ao comparecimento nas unidades do MPF em Minas Gerais de membros, servidores, estagiários e

terceirizados;

4. A necessidade de manutenção de serviços urgentes e essenciais das áreas jurídica e

administrativas;

5.  A decretação  de  ponto  facultativo  em  diversos  órgãos  públicos  do  Governo

Estadual e de diversas prefeituras;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer que a jornada de trabalho regular na Procuradoria da República
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em Minas Gerais e nas Procuradorias da República nos Municípios do Estado de Minas Gerais

ficará  condicionada  ao  regular  funcionamento  da  Seção  Judiciária  ou  Subseção  Judiciária

respectiva. Caso o expediente seja suspenso, a unidade do MPF decidirá se terá funcionamento

normal ou trabalhará em regime de plantão.

§ 1º Após a definição diária da Justiça Federal, por volta das 18:00hs de cada dia,

será  emitido  comunicado  pela  Procuradora-Chefe  para  a  PRMG  e  pelos  Procuradores

Coordenadores de cada Procuradoria municipal informando se o funcionamento será normal ou em

regime de Plantão.

§  2º  A forma de  cumprimento  do  regime de  plantão  será  fixada  pela  Chefia  de

Gabinete,  Secretaria  Estadual,  Coordenadorias  da  PR/MG,  Coordenadorias  das  PRMs  e  pelos

Procuradores, relativamente aos seus gabinetes, visando a assegurar a continuidade dos serviços

essenciais e urgentes.

§  3º  O  horário  de  expediente  na  PRMG,  no  regime  de  plantão,  será  realizado

prioritariamente no período das 13h às 18h.

§ 4º O atendimento presencial ao público externo na PRMG será suspenso até o dia

1º de junho de 2018.

§ 5º As Procuradorias Municipais deverão manter na escala de plantão servidores

autorizados e capacitados a instruir  processos de pagamento de contratações para encaminhamento

imediato à PRMG, a fim de que os pagamentos sejam realizados sem  incorrer em multas.

Art. 2º –  Para os servidores que trabalharem em dias de plantão será anotado crédito

para gozo futuro na razão de 1:1.

Art. 2º Para o servidor que trabalhar para atendimento do plantão será concedido o

mesmo número de dias de plantão para abono, a ser gozado até o dia 29 de junho de 2018. (Redação

dada pela Portaria PRMG nº 209, de 4 de junho de 2018.).

Art 3º  –  Os casos omissos deverão ser encaminhados para avaliação e decisão da

Procuradora-Chefe.
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Art 4º –  Esta portaria entrará em vigor a partir do dia 29/05/2018.

ISABELA DE HOLANDA CAVALCANTI

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,    30  maio   201  8  .  Caderno
Administrativo, p. 36.
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