
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA POLO SALGUEIRO-OURICURI

PORTARIA MPF/PRM/SGO/ Nº 03, DE 29 DE JUNHO DE 2015.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela Procuradora da República 
signatária, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da 
Constituição da República:

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar questões  relativas  aos 
serviços e funcionamento desta Procuradoria da República polo Salgueiro/Ouricuri;

RESOLVE:

Art. 1. O  horário  de  funcionamento  da  Procuradoria  da  República  polo 
Salgueiro/Ouricuri é de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 19:00h. 

Parágrafo único: O atendimento ao público externo é realizado nas segundas 
feiras a partir das 12h às 18h; nas terças,  quartas e quintas, das 8h às 18h; e nas sextas 
feiras, das 8h às 12h.

Art. 2. Os servidores  prestarão  seu horário  de serviço  divididos em duas 
turmas (1ª turma ou 2ª turma), salvo motivos de força maior, devidamente justificados.

§1º: Os servidores da 1a turma  prestarão seu horário de trabalho das 8h às 
16h, com intervalo de 1 hora para o almoço.

§2º: Os servidores da 2a turma prestarão seu horário de trabalho das 11h às 
19h, com intervalo de 1 hora para o almoço.

Art. 3. Não será permitida em nenhuma hipótese, salvo motivos médicos e de 
força  maior,  a  ausência  do  servidor  nos  Setores  em  que  só  haja  um  único  servidor  
(Coordenação/Setor Jurídico/Secretaria), de modo a evitar que o Setor fique vazio durante 
o expediente de atendimento externo desta Procuradoria da República.

§1º:  A  ausência  motivada  por  motivos  médicos  ou  de  saúde  deverá  ser 
justificada  mediante  a  juntada  de  atestado  médico  ou  declaração  de  comparecimento 
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perante a Coordenadoria da Procuradoria, para posterior homologação pela Junta Médica 
da PR/PE.

Art. 4. O  pedido  de  fotocópia  de  autos  administrativos  por  cidadão  ou 
advogado deve ser formalizado, sendo proibido em casos de autos sigilosos que tenham 
investigação em andamento. Após deferido, deve ser custeado pelo requerente, salvo caso 
de declaração de hipossuficiência econômica, de modo que fará a fotocópia em gráfica 
particular sempre acompanhado de servidor da Procuradoria da República polo Salgueiro.

Parágrafo único:  Fotocópia  de  interesse  interno  deve  ser  feita  pelo 
funcionário terceirizado.

  
Art. 5. Esta portaria produz efeitos a partir desta data.

Salgueiro/PE, 29 de junho de 2015.

Maria Beatriz Ribeiro Gonçalves
Procuradora da República
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