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Revogada pela Portaria PRR5 nº 15, de 24 de fevereiro de 2014

PORTARIA PRR5 Nº 11, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.

O CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 

5ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  previstas  no  art.  50,  inciso  II,  da  Lei 

Complementar n.º  75/93,  e  art.  106,  incisos XIX e XX, do Regimento Interno do 

Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR/MPF n.º 591/08, tendo em 

vista  o  disposto  na  Portaria  SG/MPU  n.º  32,  de  22  de  janeiro  de  2014,  e 

CONSIDERANDO: 

a) o horário de expediente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

(Ato nº 00073/2014, de 04 de fevereiro de 2014) previsto para sexta-feira, dia 28 de 

fevereiro de 2014;

b) a praxe de a Procuradoria Geral da República deixar a critério de cada 

Unidade  do  MPF  acompanhar  o  horário  de  funcionamento  fixado  pelo  Tribunal 

Regional Federal da respectiva Região; 

c) as comemorações da festa de “carnaval” no Estado e as modificações 

e  alterações  do  funcionamento  do  comércio  e  das  demais  repartições  públicas  na 

cidade do Recife, em decorrência do período momesco; 

d) de não haver, tradicionalmente, expediente na quarta-feira de cinzas, nesta 

Unidade do MPF, 

RESOLVE: 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/123456789/41616/PT_PRR5_2014_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Art. 1º.O expediente desta Procuradoria Regional da República, no dia 28 de 

fevereiro de 2014 (sexta-feira),  será  das 8 (oito)  às  12 (doze)  horas.  Parágrafo Único.  A 

diferença de 3 (três) horas entre a jornada diária normal e a fixada no caput deste artigo para 

o dia 28 de fevereiro (sexta-feira) deverá ser compensada até o dia 30 de abril de 2014. 

Art.  2º.A  saída  dos  processos  para  o  TRF  5ª  Região  dar-se-á, 

excepcionalmente, até às 11h (onze horas). 

Art. 3º.Não haverá expediente, interno e externo, nesta Procuradoria Regional 
da República, no dia 05 de março de 2014 (quarta-feira), permanecendo todas as chefias em 
regime de sobreaviso.

                        Art. 4º. Esta portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada nos 
quadros de aviso e na entrada desta Unidade. 

FRANCISCO CHAVES DOS ANJOS NETO 

Chefe da PRR5ª Região

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 21 fev. 2014, Caderno Administrativo, p. 18. 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/123456789/12341/DMPF-ADMINISTRATIVO-2014-02-20_036.pdf?sequence=1&isAllowed=y

			Art. 3º.Não haverá expediente, interno e externo, nesta Procuradoria Regional da República, no dia 05 de março de 2014 (quarta-feira), permanecendo todas as chefias em regime de sobreaviso.
	                        Art. 4º. Esta portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada nos quadros de aviso e na entrada desta Unidade. 


