
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ 
 

 

PORTARIA Nº 99, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

 

Amplia para 15 de outubro de 2020 o prazo previsto no art. 1º da 

Portaria PR/PI nº 81, de 21 de agosto de 2020.  

 

 

O PROCURADOR-CHEFE EM EXERCÍCIO DA PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições, instituídas pelo art. 2º, 

inciso I c/c com o art. 33, incisos II e V, do Regimento Interno Administrativo do Ministério 

Público Federal, aprovadopela Portaria PGR nº 382, de 5 de maio de 2015, bem como no uso 

das competências definidas no art. 56, incisos II e V, do Regimento Interno Diretivo do 

Ministério Público Federal (Portaria PGR nº 357, de 05 de maio de 2015), e  

CONSIDERANDO a persistência da emergência em saúde pública ocasionada 

pelo risco de contágio pelo vírus Sars-CoV-2, o que indica a necessidade de redução de 

circulação de pessoas e a manutenção de medidas de distanciamento social como forma de 

colaborar com as orientações sanitárias e governamentais, sem prejuízo dos serviços prestados 

pelos órgãos públicos;  

CONSIDERANDO o direito à saúde de membros, servidores, estagiários, 

colaboradores, bem como dos usuários do MPF/PI; RESOLVE:  

Art. 1º. Ampliar, para o dia 15 de outubro de 2020, o termo inicial de retomada 

gradual e sistematizada das atividades presenciais no âmbito do Ministério Público Federal no 

Estado do Piauí (MPF/PI) previsto no art. 1º da Portaria PR/PI nº 85, de 21 de agosto de 2020 

(publicada no eDMPF nº 159/2020, Administrativo, de 25 de agosto de 2020, página 25), 

mantida, no mais, a referida Portaria em todos os seus termos.  

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se. 

Publique-se. Cumpra-se.  
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TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA 

Procurador-Chefe da PR/PI – em exercício 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 30 set. 2020. Caderno 

Administrativo, p. 15. 
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