
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ 
 

 

PORTARIA Nº 143, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 

Estabelece o regime de plantão no âmbito da Procuradoria da 

República no Estado do Piauí e respectivas PRMs no período de 

recesso judiciário, entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de 

janeiro de 2021, e dá outras providências.  

 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das atribuições previstas no art. 33, inciso II, do 

Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria 

SG/MPF nº 382, de 05 de maio de 2015, e considerando a continuidade do estado de 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus 

(COVID19) e a Portaria PGR/MPU nº 166, de 01 de dezembro de 2020,  

RESOLVE:  

Art. 1º O expediente na Procuradoria da República no Estado do Piauí (PR/PI), 

nos dias compreendidos entre 20 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021, inclusive, será 

cumprido em regime de plantão, assegurando-se a continuidade dos serviços essenciais e a 

movimentação processual que se fizer necessária.  

§ 1º O plantão será realizado de forma presencial apenas para as atividades 

incompatíveis com o trabalho remoto, mediante apresentação de justificativa da 

essencialidade da presença do servidor nas dependências da unidade pela chefia.  

§ 2º A forma de cumprimento do regime de plantão será fixada pelo Procurador-

Chefe e pela Secretaria Estadual, visando garantir a continuidade do serviço.  

§ 3º O expediente no período de plantão será de 05 (cinco) horas diárias, das 8h às 

13h. O atendimento ao público externo será realizado preferencialmente de forma remota e, 

caso necessário, o atendimento presencial deverá ser efetuado mediante agendamento no 

intervalo acima.  
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§ 4º Os servidores escalados para plantão, presencial ou por teletrabalho, das 

atividades essenciais, deverão combinar a carga horária com as respectivas chefias imediatas.  

§ 5º As escalas de plantão deverão ser repassadas ao Núcleo de Gestão de Pessoas 

até 16 de dezembro de 2020, devendo as chefias imediatas apresentarem as devidas 

justificativas para o contingente escalado, que deverá ser o mínimo necessário para a 

condução das atividades inadiáveis no período e preferencialmente deverão atuar em 

teletrabalho. Caso haja necessidade de plantão presencial, esse também deverá ser justificado.  

§ 6º A chefia imediata pré-definirá a escala de plantão do setor e registrará, no 

sistema Kairós os servidores escalados, a ocorrência “Escala plantão durante o recesso” para o 

período a ser trabalhado pelo servidor. Caso haja a necessidade da chefia requisitar um 

servidor que não estava previamente escalado, poderá proceder ao registro daquela ocorrência 

na frequência posteriormente. Tais registros serão aproveitados para banco de horas de 

recesso na proporção de 2 para 1.  

§ 7º O servidor que cumprir plantão presencialmente deverá registrar o ponto 

eletrônico (utilizando seu crachá, para tanto). Em caso de falha no registro eletrônico 

presencial, a chefia imediata do servidor registrará, no sistema Kairós, a ocorrência de "ponto 

manual", correspondente ao período trabalhado, acrescentando mensagem em que atesta o 

trabalho presencial do servidor.  

§ 8º O período efetivamente trabalhado pelo servidor remotamente será registrado 

pela chefia imediata com a ocorrência “Ponto remoto durante o recesso”, que terá efeito para 

fins de banco de horas na proporção de 1 para 1.  

§ 9º Os membros titulares de Ofícios da PR/PI poderão, de forma excepcional, 

manifestar interesse em manter o funcionamento de seu gabinete, em regime de plantão, 

mediante elaboração de escala de servidores, a ser encaminhado à Chefia da unidade.  

Art. 2º A Seção de Segurança Orgânica e Transporte da PR/PI encaminhará à 

Secretaria Estadual a escala presencial mínima e necessária dos Técnicos de Segurança 

Institucional e Transporte para o período do recesso, até o dia 16 de dezembro de 2020. Os 

Técnicos de Segurança Institucional e Transporte escalados, inclusive aos sábados, domingos 

e feriados, deverão ficar à disposição dos respectivos Procuradores de plantão.  

Art. 3º Dispensar do cumprimento de expediente durante o período de recesso os 

estagiários, salvo expressa manifestação em contrário do supervisor respectivo, a qual deverá 

ser repassada à Seção de Estágio, Seleção e Concurso da PR/PI até o dia 16 de dezembro de 

2020, para as providências cabíveis.  



 

 

Art. 4º. Ficam designados os Procuradores da República responsáveis pelo plantão 

da Procuradoria da República no Estado do Piauí, no período de recesso de 20 de dezembro 

de 2020 a 06 de janeiro de 2021, conforme escala de plantão abaixo: 

 

Período Membro responsável 

19 a 22 de dezembro de 2020 Carlos Wagner Barbosa Guimarães 

23 a 26 de dezembro de 2020 Tranvanvan da Silva Feitosa 

27 a 30 de dezembro de 2020 Patrício Noé da Fonseca 

31 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021 Marco Aurélio Adão 

04 de janeiro de 2021 a 06 de janeiro de 2021 Antônio Cavalcante de O. Junior 

 

§ 1º O plantão de recesso é de vinte e quatro horas ininterruptas, iniciando cada 

designação 00h00min do dia até as 23h59min do mesmo dia.  

§ 2º A troca do telefone celular de plantão, nº (86) 99424-2126, deverá ser 

operacionalizada entre os respectivos plantonistas do período.  

§ 3º Os membros plantonistas deverão indicar à Chefia de Gabinete, até o dia 16 

de dezembro de 2020, e por meio do Sistema Único, os servidores escalados para prestar-lhes 

assessoria no período de plantão, a fim de que se proceda à confecção das portarias 

respectivas.  

§ 4º Os servidores referidos acima deverão ficar à disposição dos respectivos 

Procuradores de plantão, preferencialmente em teletrabalho.  

§5º O membro plantonista da área-fim será responsável também pela Chefia 

Administrativa da PR/PI, nos períodos respectivos.  

Art. 5º Não haverá expediente nas Procuradorias da República nos municípios de 

Picos/PI, Parnaíba/PI, Floriano/PI, São Raimundo Nonato/PI e Corrente/PI, no período de 20 

de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020, salvo convocação por escala de trabalho a ser 

encaminhada pela Secretaria Estadual- SE/PR/PI.  

Art. 6º As dúvidas decorrentes da aplicação desta Portaria, bem como as situações 

eventualmente omissas, serão levadas ao conhecimento do Procurador-Chefe, a quem cabe as 

providências necessárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na presente data. Dê-se ciência. Publique-se. 

Cumpra-se.  

 

 

ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA 

Procurador-Chefe da PR/PI 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 14 dez. 2020. Caderno 

Administrativo, p. 26. 
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