
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ 
 

 

PORTARIA PRPI Nº 37, DE 03 DE JUNHO DE 2014. 

 

 

Dispõe sobre o expediente na Procuradoria da República no Estado do 

Piauí (PR/PI) durante a realização de jogos da Copa do Mundo FIFA 

2014 de Futebol.  

 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições legais previstas no art. 106 e incisos do 

Regimento Interno do Ministério Público Federal (aprovado pela Portaria PGR nº. 591, de 20 

de novembro de 2008), e  

Considerando a Portaria PGR/MPF nº 340, de 8 de maio de 2014, que fixa o 

horário de expediente na Procuradoria-Geral da República e delega aos Procuradores-Chefes a 

competência de fixar o expediente nas datas em que houver jogos da Copa do Mundo FIFA-

2014;  

Considerando a Portaria PRESI/SECGE nº 180, de 22 de maio de 2014, por meio 

da qual foi fixado o horário de expediente interno e de atendimento externo no Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região e nas suas Seções e Subseções Judiciárias nos dias de 

realização de jogos da Copa do Mundo FIFA 2014 de Futebol;  

Considerando a Portaria nº 113, de 03 de abril de 2014, por meio da qual a 

Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, determina que “o horário de 

expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional, nos dias das partidas da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 

2014 se encerrará às 12h30min(horário de Brasília), sem prejuízo da prestação dos serviços 

considerados essenciais”;  

Considerando que a PR/PI ocupa dependências (2º, 3º e 6º andares) de prédio do 

Ministério da Fazenda, o qual encerrará suas atividades, nos dias de jogos da Seleção 

Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 2014, às 12 horas e 30 minutos;  
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RESOLVE:  

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

o atendimento ao público externo será das 8 horas às 12 horas e 30 minutos nos dias em que 

houver jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2014.  

§1º: A jornada de trabalho deverá ser cumprida no período estabelecido no caput 

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

de frequência. 

§2º: As Procuradorias da República nos municípios de Parnaíba/PI 

(PRM/Parnaíba), Floriano/PI (PRM/Floriano) e Picos/PI (PRM/Picos) observarão o horário de 

expediente estabelecido no caput.  

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR 

Procurador da República 

Procurador-Chefe da PR/PI 


