
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 18, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016.

Determina medidas de redução das despesas de custeio em relação à energia 
elétrica com a finalidade de atender ao Oficio Circular n. 10/2016/SG/GAB.

O PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO 

MARANHÃO, no exercício das atribuições  que lhe conferem o Regimento Interno do Ministério 

Público Federal,  com a finalidade de atender ao percentual de redução das despesas de custeio 

determinadas pelo Ofício Circular n. 10/2016/SG/GAB, e buscando mitigar a diminuição de postos 

de trabalhos dos empregados prestadores de serviço terceirizado,  RESOLVE: 

Art. 1º  Ficam estabelecidas as seguintes medidas, a serem implementadas a partir do 

dia 10.02.2016 :

a) parada de 1 (um) elevador em sistema de rodízio;

b) programação de temperatura mínima do ar-condicionado das unidades para 22o ;

c) programação de desligamento automático do ar-condicionado 18:00h;

d) desligamento do ar-condicionado de todas as áreas comuns, exceto a recepção do 

térreo;

e) desligamento de 80% (oitenta por cento) dos frigobares; 

f) usar a cafeteira elétrica duas vezes ao dia;

g) redução do uso da televisão do refeitório para o período de 12:00 às 14:00;

h)  redução  em,  no  mínimo  50% (cinquenta  por  cento)  da  iluminação  das  áreas 

comuns;

i) desligamento de todas as luzes da Unidade às 21:00

j) Desligamento do segundo monitor, com sua utilização apenas quando necessário;



l) Desligamento dos eletrodomésticos pessoais dos procuradores e servidores;

Art. 2O  A utilização excepcional do ar-condicionado após às 18:00 fica condicionada 

a autorização do Procurador-Chefe ou do Secretário Estadual;

Art.  3   A realização  de  estudos  capazes  de  reduzir  o  consumo  de  energia  com 

computadores e impressoras das unidades;

Art. 4O  Serão realizadas avaliações periódicas do consumo de energia para analisar 

eventual mitigação ou endurecimento das medidas estabelecidas.

Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 

do dia 10 de fevereiro de 2016. 
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Procurador-Chefe da PR/MA
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