
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

PORTARIA PRR4 Nº 103, DE 21 DE MAIO DE 2015.

Alterada pela Portaria PRR4 nº 190, de 27 de outubro de 2015

O  PROCURADOR  REGIONAL  DA  REPÚBLICA,  CHEFE  DA 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, no uso das atribuições que 

lhe conferem a Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008, alterada pela Portaria PGR nº 

727,  de  22  de  dezembro  de  2011,  e  a  Portaria  PGR nº  696,  de  30  de  setembro  de  2013, 

RESOLVE:

Considerando  que  a  Procuradoria  Regional  da  República  mudará  para  novo 

Edifício-Sede, conforme cronograma anexo,

Considerando  que  a  empresa  contratada  providenciará  embalagens  e  fará  o 

transporte dos equipamentos e documentos de todos os setores e gabinetes do Edifício-sede atual 

para o novo,

Considerando que não será necessária a presença de todos os servidores nos dias 

da mudança, 

Art. 1º  Autorizar que sejam abonadas as ausências dos servidores, estagiários e 

adolescentes aprendizes da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, ocorridas nos dias 

de mudança para a nova sede.

Art. 2º   Autorizar o benefício do abono, das horas trabalhadas e registradas no 

sistema Grifo, para o servidor que for designado para acompanhar a mudança nos dias 22, 28 e 

29 de maio de 2015, na proporção de uma hora de abono para cada hora trabalhada no dia da 

mudança.

Parágrafo Único-  As horas  poderão ser  usufruídas  até  o  dia  30/10/2015 18 de 

dezembro  de  2015  (Redação  dada  pela  Portaria  PRR4  nº  190,  de  27  de  outubro  de  2015), 

mediante  prévia  autorização  da  chefia  imediata  do  servidor,  ficando  as  chefias  imediatas 

encarregadas de prestar informações ao Núcleo de Registro e Acompanhamento Funcional.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

MARCO ANDRÉ SEIFERT

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 25 maio 2015, Caderno 
Administrativo, p. 27.

ANEXO

PORTARIA PRR4 Nº 103, DE 021 DE MAIO DE 2015.
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