
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ

Portaria PRPI nº 212, de 28 de setembro de 2016

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO
ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 56, do
Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal; artigos 77, caput, da Lei Complementar
nº 75/1993; art. 16, da Lei Complementar nº 64/90; Resolução TSE nº 23.450, publicada no DJE de
03/12/2015 (Calendário Eleitoral – Eleições 2016), 

RESOLVE:

Art.  1º.  Autorizar  que  a  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Piauí  (PR/PI)
funcione, em regime extraordinário, de 8h às 17h, no dia 02 de outubro de 2016 – 1º Turno das
Eleições Municipais de 2016 (domingo), para atender às necessidades da Procuradoria Regional
Eleitoral do Estado do Piauí (PRE/PI). 

Parágrafo  único.  O  horário  de  que  trata  este  artigo  poderá  ser  modificado  para
atender às necessidades do serviço, condicionada à ciência prévia do Procurador-Chefe da Unidade. 

Art.  2º. Os servidores lotados na PRE/PI poderão ser convocados,  em regime de
plantão,  para  prestarem  serviços  extraordinários  no  período  acima  indicado,  a  depender  da
orientação do Procurador Regional Eleitoral.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, servidores de outros setores da
PR/PI poderão ser convocados no dia 02 de outubro de 2016, desde que haja autorização de sua
Chefia Imediata e a critério do Procurador Regional Eleitoral.

Art. 3º. A escala dos servidores que prestarão os serviços extraordinários no dia 02
de outubro de 2016 será organizada pela PRE/PI e disponibilizada à Secretaria Estadual – SE/PR-PI
e à Seção de Segurança Orgânica e Transporte – SESOT/PR-PI até o dia 30 de setembro de 2016. 

Art.  4º.  Os  serviços  extraordinários  prestados  pelos  servidores,  no  período
mencionado  no  art.  1º  desta  Portaria,  serão  remunerados  conforme  referenciais  monetários
autorizados  pela  Secretaria-Geral  do  Ministério  Público  da  União  ou,  na  impossibilidade  de
remuneração, serão adicionados ao banco de horas para posterior compensação, conforme disposto
na Portaria PGR/MPU nº 707/2006. 

Art.  5º.  Para implementação do funcionamento previsto no art.  1º desta Portaria,
determino à SE/PR-PI e à SESOT/PR-PI que adote providências para funcionamento do sistema de
ar-condicionado e orientação dos funcionários terceirizados de vigilância que trabalharão no dia
02/10/2016, bem como demais providências necessárias ao regular funcionamento do edifício-sede
da PR/PI no 1º Turno das Eleições Municipais de 2016. 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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Ciência  ao  Procurador  Regional  Eleitoral,  à  Secretaria  Estadual,  à  Seção  de
Segurança Orgânica e Transporte, à Coordenadoria de Administração e ao Núcleo de Gestão de
Pessoas. 

MARCO AURÉLIO ADÃO
Procurador-Chefe da PR/PI
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