
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS

PORTARIA Nº 104, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO  DO

TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Regimento

Interno do MPF, aprovado pela Portaria     PGR     591,     de     20     de     novembro     de

2008, 

Considerando que a realização bem sucedida de eventos no âmbito

da PR/TO depende de um planejamento adequado e de ações coordenadas e

organizadas, tanto para a execução de solenidades formais, com cerimônias

protocolares, quanto para simples encontros festivos;

RESOLVE:

Artigo 1º - Criar a  Comissão de Eventos da Procuradoria da

República no Estado do Tocantins, composta pelos seguintes integrantes:

 Aléssia Moreira de Oliveira Coelho, mat. nº 24771-5; 

 Ana Maria Valente Sanches, mat. nº 6037-2;

 Fernando  Antônio  Alves  de  Oliveira  Júnior,  Procurador  da

República, mat. nº 1333-1;

 Georgete Cardoso Pereira Maia, mat. nº 5847-5; 

 Hélio Dayan Soares Filho, mat. nº 23804-0; 

 Herickson Flávio Bezerra Passos Botelho, mat. nº 21721-2; 

 Laila Batista Soeiro, mat. nº 16285-0; 

 Leda Melo Lima, mat. nº 24107-5; e 

 Ricardo Alves Gomes, mat. nº 21321-7. 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/123456789/40741/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20591%2020%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202008.pdf?sequence=16&isAllowed=y
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§  1º  -  A  Comissão  será  presidida  pela  servidora  Georgete

Cardoso Pereira Maia e, em sua ausência, pelo servidor Herickson Flávio

Bezerra Passos Botelho.

§  2º  -  Além  dos  membros  que  compõem  a  referida  Comissão,

qualquer  servidor  da  Procuradoria  da  República  no  Tocantins  poderá

auxiliar  nas  atividades  necessárias  para  a  realização  de  eventos

específicos na qualidade de colaborador.

Art. 2º – Cabe à Comissão de Eventos da PR/TO o planejamento,

organização e coordenação dos eventos formais e informais desta unidade

do  Ministério  Público  Federal,  segundo  calendário  previamente

estabelecido.

Art.  3º  –  Aos  membros  da  Comissão  de  Eventos  e  aos

colaboradores  esporádicos  é  permitida  a  utilização  do  tempo  mínimo

suficiente de sua jornada de trabalho para as reuniões e atividades de

planejamento e execução necessárias à realização dos eventos, de forma

proporcional  à  disponibilidade  de  cada  um  deles,  sem  prejuízo  do

desempenho de suas funções nos respectivos locais de trabalho. 

Parágrafo único. Os membros da Comissão e colaboradores podem

realizar até 8 (oito) horas de atividades fora do horário e/ou local de

expediente para cada evento programado, as quais serão informadas pelo

Presidente  da  Comissão,  justificadamente,  às  respectivas  chefias

imediatas, para fins de registro em banco de horas.

Artigo  2º  -  Esta  portaria  entrará  em  vigor  na  data  da  sua

publicação.

Dê-se ciência. Publique-se.

JOÃO GABRIEL MORAIS DE QUEIROZ
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