
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

PORTARIA Nº 125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

Estabelece  o  plantão  durante  o  período  de  18/12/2021  a  06/01/2022  no
âmbito da Procuradoria da República em Roraima.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria PGR nº 941,

de  24     de  novembro  de  2020  ,  bem  como,  pelo  artigo  33,  inciso  II,  do  Regimento  Interno

Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria SG MPF nº 382, de 05 de maio de 2015), e

considerando,  ainda,  o disposto na  Resolução nº  159, de 06 de outubro de 2015, do Conselho

Superior do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO as diretrizes contidas na PORTARIA PGR/MPU Nº 128, de 2 de

dezembro de 2021, que estabelece o expediente nas unidades do Ministério Público União e na

Escola Superior do Ministério Público da União, durante o recesso forense 2021-2022;

CONSIDERANDO  a  determinação  contida  no  parágrafo  único,  do  art.  1º  da

PORTARIA PGR/MPU Nº 128/2021, de que 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”.

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão de Servidores e

Procuradores  lotados  na Procuradoria  da República no Estado de  Roraima,  procurando atender

justificadamente ao mínimo necessário para manutenção dos serviços essenciais durante o recesso

judiciário compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. O expediente na Procuradoria da República em Roraima durante o recesso

forense  2021-2022  será  cumprido  em  regime  de  plantão,  assegurando-se  a  continuidade  dos

serviços essenciais e a movimentação processual que se fizer necessária e terá a seguinte escala,

com as respectivas jornadas de escala de plantão individuais:
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I – Procuradores da República (Plantão área judicial):

Das 8h do dia 18/12/2021 às 8h do dia 29/12/2021 Oswaldo Poll Costa

Das 8h do dia 29/12/2021 às 8h do dia 07/01/2022 Ana Carolina Castro Tinelli

II – Assessores Jurídicos (Plantão área judicial):

Das 8h do dia 18/12/2021 às 8h do dia 23/12/2021 Christianne da Rocha Garcia 

Das 8h do dia 23/12/2021 às 8h do dia 28/12/2021 Naedja Samara Medeiros 

Das 8h do dia 28/12/2021 às 8h do dia 02/01/2022 Gustavo Pazio Prado dos Santos 

Das 8h do dia 02/01/2022 às 8h do dia 07/01/2022 Kelmisson Lima Costa

III – Assessor Jurídico (Plantão área administrativa)

De 20/12/2021 a 27/12/2021 Remoto das11h às 18h Rainery Eliaells Saldanha Félix 

IV – Servidores da Secretaria Estadual (Plantão área administrativa):

De 20 a 31/12/2021 e de 03 a
06/01/2022

Remoto das 9h às 18h

Igor José Barbosa D. Lopes

Secretário Estadual (SE)

Justificativa:  Encerramento  do
exercício  orçamentário  e
financeiro;  Ordenação  de
despesas  (pagamento,
empenhos  de  reforço  e
cancelamento e outros ajustes);
Supervisão  de  atividades  do
órgão;  Inscrição  de  empenhos
em  restos  a  pagar;  Decisões
sobre apuração de infrações da
obra  da  nova  sede;
Prorrogações contratuais.

Dias 20, 23, 27 e 30/12/2021 
Dias 03 e 06/01/2022 

Presencial das 9h às 16h

Erica Lourenço dos Santos

Secretaria Estadual (SE)

Justificativa:  Despachos  e
outras  atividades
administrativas  em  auxílio  ao
SE. Conformidade dos Atos de
Gestão.

Dias 22 e 23/12/2021

Remoto das 12h às 19h

Edson Lima Correia

Núcleo de Gestão de Pessoas 
(NUGEP)

Assistência  aos  processos  de
teletrabalho  e  tarefas
relacionadas  a  remoção  e
nomeação de servidores.

V – Servidores da Coordenadoria de Administração (Plantão área administrativa):

De 20/12/2021 a 06/01/2022

Presencial Seg e Qua e Sex das

Robson Guimarães Costa 

Coordenador de Administração 

Justificativa:  Garantir  o
fechamento  do  exercício
utilizando  os  serviços  de  rede



9h as 18h
Remoto Ter e Qui das 9 às 16h

(CA) estável  da  unidade  e
acompanhar  os  serviços
terceirizados alocados na CA

De 20/12/2021 a 06/01/2022

Remoto Seg a Sex das 9 às 16h

Nazareno Nunes Rodrigues 

Seção de Contratações e Gestão 
Contratual (SECGC)

Justificativa: Acompanhamento
da  execução  de  contratos  e
encerramento  do  exercício
financeiro

De 20/12/2021 a 28/12/2021

Remoto Seg a Sex das 9 às 16h

Hugo Habib Vieira Mendes 

Seção de Contratações e Gestão 
Contratual (SECGC)

Justificativa: Acompanhamento
da  execução  de  contratos  e
encerramento  do  exercício
financeiro

De 29/12/2021 a 31/12/2021 e
de 03/01/2022 a 06/01/2022

Remoto Seg a Sex das 9 às 16h

Netanel Silvestre de Amorim 

Seção de Contratações e Gestão 
Contratual (SECGC)

Justificativa: Acompanhamento
da  execução  de  contratos  e
encerramento  do  exercício
financeiro

De 20/12/2021 a 30/12/2021

Remoto Seg a Sex das 9 às 16h
(Dias 29/12/2021 e 30/12/2021
das 10h às 18h)

Denise Brito Moreira

Seção de Execução 
Orçamentária e Financeira 
(SEOF)

Justificativa:  Tarefas
relacionadas  ao  encerramento
do exercício financeiro

De 20/12/2021 a 28/12/2021

Remoto Seg a Sex das 9 às 16h

Jailson Carlos Miranda 

Seção de Execução 
Orçamentária e Financeira 
(SEOF)

Justificativa:  Tarefas
relacionadas  ao  encerramento
do exercício financeiro

De 20/12/2021 a 28/12/2021

Remoto Seg a Sex das 8 às 11h
Presencial Seg a Sex das 12 às
16h

Luciana Leal dos Santos 

Setor de Logística (SELOG)

Justificativa:  Garantir  o
fechamento  contábil  e
patrimonial  da  unidade,
incluindo os ajustes do estoque
físico  do  almoxarifado  que
nesse  período  está  sendo
inventariado,  bem  como
acompanhar  as  atividades  da
estagiária  Maria  do  Socorro
que não pode laborar sozinha e
nem fazer teletrabalho.

De 20/12/2021 a 28/12/2021

Presencial Seg a Sex das 8 às
12h

Maria do Socorro – Estagiária 

Setor de Logística (SELOG)

De 20/12/2021 a 28/12/2021

Presencial Seg a Sex das 8 às
12h
Remoto Seg  a  Sex  das  13  às
16h

João Batista Barroso Silva 

Setor de Manutenção e Serviços 
Gerais (SMSG)

Justificativa:  Acompanhar
serviços de manutenção predial
durante o recesso e organizar as
atividades do setor para o ano
de 2022



De 20/12/2021 a 28/12/2021

Remoto Seg a Sex das 9 às 16h

Letícia do Nascimento Silva

Setor de Manutenção e Serviços 
Gerais (SMSG)

Justificativa:  Acompanhar
serviços de manutenção predial
durante o recesso e organizar as
atividades do setor para o ano
de 2022

De 20/12/2021 a 28/12/2021

Presencial Seg a Sex das 8 às
12h
Remoto Seg  a  Sex  das  13  às
16h

Marcos Eduardo Silva 
Madureira 

Setor de Manutenção e Serviços 
Gerais (SMSG)

Justificativa:  Acompanhar  os
serviços  elétricos  e  de
manutenção  do  sistema  de
combate a incêndio da unidade
e acompanhar as atividades do
estagiário Pedro Henrique Vital
França.

De 20/12/2021 a 28/12/2021

Presencial Seg a Sex das 8 às
12h

Pedro Henrique Vital França – 
Estagiário

Setor de Manutenção e Serviços
Gerais (SMSG)

De 20/12/2021 a 28/12/2021

Remoto Seg a Sex das 9 às 16h

Wagner Pontes Souza

Supervisão de Licitações e 
Disputas Eletrônicas (SLDE)

Justificativa:  Gestão  dos
contratos  continuados,  com
prorrogações  e  repactuações.
Contratações  finais  do
exercício;  conformidade  dos
atos de gestão

VI – Servidores da Seção de Segurança Orgânica de Transporte:

De 20/12/2021 a 23/12/2021 
Presencial das 8h às 15h

Francisco Aurisberto Alves Teixeira

De 03/01/2022 a 05/01/2022
Presencial das 8h às 15h 

Júlio César da Silva Belmont

De 27/12/2021 a 29/12/2021
Presencial das 8h às 15h

Antônio Lira Barbosa

Justificativa: continuidade  nas  atividades  de  vistoria  veicular  da  frota,  recarga  de  extintores,
terceirizados e segurança (vigilância) da unidade

VII – Servidores da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações:

De 20/12/2021 a 23/12/2021
Presencial de 09 às 17hs

Alexandre Almeida de Oliveira

De 27/12/2021 a 30/12/2021
Presencial de 09 às 17hs

Demóstenes Matias Souza

De 03/01/2022 a 06/01/2022
Presencial de 09 às 17hs

Aline Carvalho Boechat

Justificativas: a) Atender os serviços de Backup, instalação e configuração da nova infraestrutura
de Rede sem fio (Wifi) da PR-RR, serviço de inventário, ateste de notas fiscais dos contratos e



materiais de TIC, atendimentos diversos de chamados técnicos (SNP) aos usuários que necessitem
de suporte emergencial da CTIC-RR durante o período de recesso.

Parágrafo  único.  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.

Art.  2º Os Membros e Assessores Jurídicos escalados nos itens I  e II  do art.  1º,

respectivamente, estarão, ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução CSMPF Nº 159, de 6 de

outubro de 2015, que define as regras que orientam o exercício de plantão jurídico nas unidades do

Ministério Público Federal.

Art. 3º. Não haverá expediente nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021.

Art. 4º Não haverá expediente no Setor de Atendimento ao Cidadão (SEAC) durante

o período do recesso forense.

Art. 5º A Seção de Gestão Documental (SGD) contará com contratado terceirizado

para recebimento e movimentação de documentos eletrônicos, bem como atendimento ao serviço de

correios, no horário de 09h às 14h.

§ 1º. O cidadão poderá registrar denúncias, representar, apresentar pedidos e realizar

consultas pelo Sistema de Atendimento ao Cidadão na internet, no portal MPF Serviços.

§ 2º. O protocolo de documentos poderá ser realizado exclusivamente pelo sistema

de Protocolo Eletrônico  por  meio  do  link  www.mpf.mp.br/mpfservicos,  ferramenta  padrão para

recebimento de documentos do MPF.

Art. 6º As horas de trabalho regularmente registradas durante o período de que trata o

artigo  1º  integrarão  banco  de  horas  próprio  na  proporção  de  dois  por  um,  quando  prestadas

presencialmente, e na proporção de um para um, quando prestadas de modo remoto.

§ 1º Apenas o ponto registrado no sistema de controle de frequência que estiver

coincidente com o período da escala de plantão pré-definida pela chefia imediata será considerado

para concessão de banco de horas ao servidor.

§ 2º  O servidor  designado para  trabalhar  presencialmente  deverá  registrar  a  suas

entradas  e  saídas  no  ponto  eletrônico,  fazendo  uso  para  este  fim  de  cartão  individual  de

aproximação.

§ 3º A chefia imediata deverá registrar no sistema de controle de frequência as horas
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efetivamente trabalhadas pelo servidor designado para atuar remotamente.

§  4º  Para  fins  do  disposto  no  §  anterior,  o  servidor  designado  para  trabalhar

remotamente  deverá  informar  a  sua  chefia  as  horas  efetivamente  trabalhadas,  para  posterior

lançamento no Kairós por meio de lançamento de ponto manual.

Cientifique-se.

Publique-se.

MIGUEL DE ALMEIDA LIMA

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  20  dez.  2021.  Caderno
Administrativo, p. 64.
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