
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 152, DE 7 DE JUNHO DE 2018.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 

DO  AMAPÁ,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  foram  delegadas  pela  Portaria  PGR/MPF  nº 

1.036/2017, bem como pela Portaria PGR/MPF n.º 357/2015, e

CONSIDERANDO o calendário de jogos da Copa do Mundo de 2018, especialmente 

os dias e horários dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol,

RESOLVE:

Art. 1º Fixar que o expediente da Procuradoria da República no Estado do Amapá, 

nos dias de realização de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, na  primeira fase,  

obedecerá ao disposto nesta Portaria, na forma a seguir:

I - No dia 22 de junho de 2018, das 13h às 19h;

II - No dia 27 de junho de 2018, das 08h às 14h.

§ 1º A jornada de trabalho do servidor deverá ser cumprida nos horários estabelecidos 

no  caput  deste  artigo,  independentemente  do  horário  preestabelecido  no  sistema  eletrônico  de 

controle de frequência.

§ 2º Fica facultado à Chefia Imediata estabelecer jornada de trabalho diversa para o 

servidor que, excepcionalmente, não puder cumprir os horários estabelecidos no caput deste artigo, 

desde que encaminhe autorização prévia ao Núcleo de Gestão de Pessoas da PR/AP.

Art. 2º As horas não trabalhadas na forma do artigo 1º desta Portaria deverão ser 

compensadas, facultando-se ao servidor o uso de banco de horas, cujo controle ficará a cargo de sua 

chefia imediata.

Art.  3º  A jornada de estagiários  e  terceirizados deverá ser  cumprida nos horários 

estabelecidos por esta Portaria, ficando a critério da respectiva chefia imediata o tratamento das 

situações excepcionais.
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Art.  4º  Em caso de classificação da Seleção Brasileira para as fases seguintes da 

competição, o expediente da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos jogos realizados 

em dias úteis, será estabelecido em ato próprio, a ser definido oportunamente.

Art. 5º O plantão judiciário nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol será 

acompanhado pelos Procuradores da República já designados como plantonistas das respectivas 

datas, conforme Portaria PR/AP nº 4/2018.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
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