
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 152, DE 13 DE JUNHO DE 2018

Altera  a  Portaria  MPF/PRPE/C.  Adm./106,  de  23  de  abril  de  2018,  que
dispõe  sobre  a  concessão  de  abono  individualizado  aos  servidores  do
Ministério Público Federal em Pernambuco.

O  CHEFE  ADMINISTRATIVO  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  EM

PERNAMBUCO,  no  uso  de  suas  atribuições,  instituídas  pelo  artigo  50,  inciso  II,  da  Lei

Complementar n.º 75/93 e pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade de inclusão dos feriados municipais;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  esclarecimentos  acerca  da  manutenção  do

quantitativo mínimo em cada setor;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  estabelecer  os  requisitos  para  o  pedido  de

solicitação de abono;

RESOLVE:

Art. 1º – Alterar o artigo 1º da Portaria MPF/PRPE/C. Adm./106, de 23 de abril de 2018,

o qual passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º – Autorizar a elaboração de escala especial de serviços, nos setores das unidades

do  Ministério  Público  Federal  em Pernambuco,  de  modo  que  parte  dos  servidores  possam  se

ausentar  (sem  compensação)  em  dias  úteis  imediatamente  anteriores  ou  posteriores  a  feriado

nacional, estadual e municipal. A hipótese é válida somente para segunda-feira (dia útil), véspera de

feriado que recaia em terça-feira; e para sexta-feira (dia útil) subsequente a feriado que recaia em

quinta-feira.”

Art. 2º – Alterar o artigo 2º da Portaria MPF/PRPE/C. Adm./106, de 23 de abril de 2018,

o qual passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º – Para cada ausência (sem compensação) prevista no artigo anterior, o setor

poderá ser contemplado em até 50% dos seus integrantes, desde que mantido o seu funcionamento.

§ 1º  –  Os casos de férias e afastamentos legais  não serão computados para fins  do

quantitativo  de  integrantes  do  setor,  não  incidindo,  nessa  hipótese,  a  ausência  em  virtude  de

utilização de banco de horas.
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§ 2º – Nos casos dos setores cujo quantitativo sejam ímpar, para fins do percentual de

50%, será arredondado para menor.

§ 3º – Nos casos dos setores que tenham apenas um integrante, para fins de cômputo do

total dos integrantes, poderá ser considerado o seu substituto.”

Art. 3º – Alterar o artigo 4º da Portaria MPF/PRPE/C. Adm./106, de 23 de abril de 2018,

o qual passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º – A escala com pedido de solicitação do abono regulamentado nesta portaria

deve se referir apenas a dois feriados subsequentes ao pedido, na forma estabelecida no art. 1º, os

quais serão definidos e informados em ato específico da chefia da unidade.

§ 1º – Cada Servidor poderá ser beneficiado até uma vez por cada escala.

§ 2º – As escalas de serviço deverão ser encaminhadas para a Chefia de Gabinete da

PR/PE, exclusivamente por meio do Sistema Único, impreterivelmente até o 5º (quinto) dia útil

anterior ao início do feriado ou dia de abono, o que vier primeiro, sob pena de perda do usufruto do

benefício.

§ 3º – As escalas em apreço devem ser encaminhadas pelas PRM's, exclusivamente por

meio do Sistema Único, para o gabinete do Procurador-Chefe (GABPC), observando-se o prazo

indicado no parágrafo pregresso.”

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCÃO JÚNIOR
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