
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

PORTARIA Nº 55, DE 5 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre alteração do horário de funcionamento das Unidades do MPF
em Rondônia e dá outras providências de modo a contribuir com as medidas
necessárias à redução de despesas em virtude dos cortes orçamentários, bem
como  promover  a  adequação  do  horário  de  funcionamento  e  acesso  à
unidade às novas orientações da PGR sobre o tema. 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DE RONDÔNIA,  no  exercício  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  Regimento  Interno

Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela  Portaria SG/PGR n° 382, de 05 de

maio de 2015.

Considerando o contingenciamento orçamentário na ordem de 20% definido por ato

da Secretaria-geral do MPF por meio do Ofício Circular PGR/SG n° 10/2016;

Considerando a necessidade de adequação da Portaria  PC/PRRO n° 30, de 25 de

fevereiro de 2016 às disposições da Portaria PGR/MPU n° 18, de 04 de março de 2016;

Considerando o teor da Portaria  PGR/MPU n° 19, de 03 de março de 2016, que

delegou ao Procurador-chefe das unidades administrativas do MPF a competência prevista no art.1°,

da Portaria PGR/MPU n° 18/2016;

Considerando o teor do Ofício Circular n° 51/2016/GAB/SG/PGR, de 20 de abril de

2016;

Resolve: 

Art. 1º.Estabelecer que o horário de funcionamento da Procuradoria da República em

Rondônia, em dias úteis, será das 07h às 16h.

§ 1° - O período de atendimento ao público externo será das 08h às 15h.

§ 2° - A jornada ordinária dos servidores lotados no âmbito da PRRO e PRMs, bem

como eventuais  horas  a  título  de  sobreaviso  e  compensação,  deverão  ser  cumpridas  durante  o

horário de funcionamento previsto no caput deste artigo. 

Art. 2°. A compensação de período inferior ou igual a 30 (trinta) minutos, que ocorra
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antes ou depois do horário de entrada do servidor, poderá ser efetuada no mesmo dia, independente

de autorização.

§ 1°- A compensação mencionada no caput poderá ser efetuada, inclusive, nos (30)

minutos anteriores ou posteriores ao horário de funcionamento da unidade.

Art.  3°.A atribuição  contida na art.  21,  da  Portaria  PGR/MPU n° 707,  de 20 de

dezembro de 2016, que dispõe acerca dos lançamentos de registros manuais no sistema GRIFO, fica

transferida ao NUGEP. 

§ 1° - Nos casos em que a ausência de registro de ponto se der dentro de horário da

jornada ordinária estabelecida nesta Portaria, os servidores deverão, mediante requerimento simples

devidamente autorizado pela chefia imediata, requerer o lançamento junto ao NUGEP. 

§ 2° - Nos casos de esquecimento de crachá, os servidores deverão comparecer ao

NUGEP para retirada de crachá provisório de identificação e registro de ponto manual. 

Art.  4°.A CTIC deverá adotar  as providências necessárias para que o Relógio de

Ponto não aceite registros anteriores às 06h30min e posteriores às 16h30min.

Art. 5°Fica vedado o trabalho realizado nas unidades fora do horário de expediente

fixado nesta Portaria, bem como aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

§ 1° - Ficam ressalvados da vedação do caput o trabalho desempenhado em regime

de plantão, no serviço eleitoral, nas situações excepcionais autorizadas pelos Procurador-chefe. 

§  2°  -  Na  hipótese  de  ocorrência  de  situações  excepcionais,  a  solicitação  de

autorização de acesso à unidade fora do horário de funcionamento deverá ser requerida previamente

pela chefia imediata do servidor por meio de formulário de solicitação de autorização de acesso

(anexo II), devidamente motivado, ao Procurador-Chefe da unidade.

§ 3° - O registro das entradas anteriores às 06h30min e as saídas após as 16h30min

deverão ser  requeridas  às  chefias  imediatas  até  o  próximo dia  útil,  por  meio do Fomulário de

Registro de Ponto (Anexo I), e, após, submetidas à autorização do Procurador-Chefe, cabendo ao

NUGEP o seu registro no sistema GRIFO.

§  4°  -  Apenas  os  plantonistas,  os  servidores  lotados  no  Gabinete  Eleitoral  e  os

servidores que cumprirem horário especial  em razão de autorização do Procurador-chefe,  ficam

dispensados do procedimento previsto no parágrafo anterior.

Art. 6º.Os estagiários e terceirizados, exceto o serviço de vigilância, deverão cumprir

suas atividades dentro do horário de funcionamento estabelecido nesta Portaria. 

Art. 7°.O acesso à unidade, fora das hipóteses previstas nesta Portaria, somente será
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permitido em razão da ocorrência de fato grave e urgente que possa comprometer a integridade de

pessoas, do patrimônio da unidade e/ou de suas instalações prediais.

§ 1° - Na hipótese prevista no caput, o Procurador-chefe, o Secretário Estadual e o

Chefe  da  Segurança,  no caso da  PRRO, e,  no caso  das  PRMs,  o Procurador-Coordenador  e  o

Coordenador da PRM, deverão ser imediatamente comunicados.

Art.  8°.  As  Procuradorias  da  República  nos  Municípios  deverão  se  adequar  aos

termos da presente portaria.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 8º.As chefias deverão encaminhar por e-mail as jornadas dos servidores a elas

vinculados até o final do mês corrente, incluindo nesse prazo também os casos de jornada especial.

Art. 9°Caberá à Secretaria Estadual a implementação de outras medidas necessárias a

redução de despesas, bem como ao integral cumprimento da presente portaria.

Art. 10°. Os casos omissos deverão ser submetidos à apreciação do Procurador-chefe

da Procuradoria da República em Rondônia. 

Art. 11°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12°.Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Publique-se.

JOÃO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  D  MPF  -e,  Brasília,  DF,    9     maio  .  201  6  .  Caderno  
Administrativo, p.   3  0  .  
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ANEXO I 

Único:________________________

MINISTÉRIO 
PÚBLICO 
FEDERAL

NÚCLEO DE 
GESTÃO DE 

PESSOAS

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PONTO 

NOME: MATRÍCULA: 

CARGO: LOTAÇÃO: 

CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO COMISSIONADA: TELEFONE DE CONTATO: 
REGULAMENTAÇÃO

Portaria PC/PRRO n.º 55, de 05 de maio de 2016
Art. 5° Fica vedado o trabalho realizado nas unidades fora do horário de expediente fixado nesta Portaria, bem como aos sábados, domingos,
feriados e pontos facultativos. 
§ 1° - Ficam ressalvados da vedação do  caput  o trabalho desempenhado em regime de plantão, no serviço eleitoral, nas situações excepcionais
autorizadas pelos Procurador-Chefe. 
§ 2° - Na hipótese de ocorrência de situações excepcionais, a solicitação de autorização de acesso à unidade fora do horário de funcionamento
deverá ser requerida previamente pela chefia imediata do servidor por meio de formulário de solicitação de autorização de acesso (anexo II),
devidamente motivado, ao Procurador-Chefe da unidade.
§ 3° - O registro das entradas anteriores às 06h30min e as saídas após as 16h30min deverão ser requeridas às chefias imediatas até o próximo dia
útil, por meio do Fomulário de Registro de Ponto (Anexo I), e, após, submetidas à autorização do Procurador-Chefe, cabendo ao NUGEP o seu
registro no sistema GRIFO.
§ 4° - Apenas os plantonistas, os servidores lotados no Gabinete Eleitoral e os servidores que cumprirem horário especial em razão de autorização do
Procurador-chefe, ficam dispensados do procedimento previsto no parágrafo anterior.

DETALHAMENTO 

Data Entrada Saída Motivo

________________,     ____/____/______        _____________________________________________
Local                                              Data                                                                     Assinatura e carimbo do(a) servidor(a)

MANIFESTAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 

Motivação:
♦Pelas razões acima expostas, DEFIRO
♦Pelas razões acima expostas, INDEFIRO

________________,           ____/____/____                     ___________________________________________________________
Local                                          Data                                                         Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-CHEFE

Motivação:

♦Pelas razões acima expostas, DEFIRO. Ao Nugep para registro. Após, arquive-se
♦Pelas razões acima expostas, INDEFIRO. 
                          ,                      /       /     /
Local                                            Data                                                              Assinatura e carimbo do Procurador-Chefe



ANEXO II

Único:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS

REQUERIMENTO DE ACESSO À UNIDADE FORA DO HORÁRIO DE
EXPEDIENTE 

NOME: MATRÍCULA: 

CARGO: LOTAÇÃO:  

CARGO: TELEFONE DE CONTATO: 

REGULAMENTAÇÃO

Portaria PC/PRRO n.º 55, de 05 de maio de 2016
Art. 5° Fica vedado o trabalho realizado nas unidades fora do horário de expediente fixado nesta Portaria, bem como aos sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos. 
§ 1° - Ficam ressalvados da vedação do caput o trabalho desempenhado em regime de plantão, no serviço eleitoral, nas situações
excepcionais autorizadas pelos Procurador-Chefe. 
§ 2° - Na hipótese de ocorrência de situações excepcionais, a solicitação de autorização de acesso à unidade fora do horário de
funcionamento  deverá  ser  requerida  previamente  pela  chefia  imediata  do  servidor  por  meio  de  formulário  de  solicitação  de
autorização de acesso (anexo II), devidamente motivado, ao Procurador-Chefe da unidade.
§ 3° - O registro das entradas anteriores às 06h30min e as saídas após as 16h30min deverão ser requeridas às chefias imediatas até o
próximo dia útil, por meio do Fomulário de Registro de Ponto (Anexo I), e, após, submetidas à autorização do Procurador-Chefe,
cabendo ao NUGEP o seu registro no sistema GRIFO.
§ 4° - Apenas os plantonistas, os servidores lotados no Gabinete Eleitoral e os servidores que cumprirem horário especial em razão
de autorização do Procurador-chefe, ficam dispensados do procedimento previsto no parágrafo anterior.
DETALHAMENTO DO HORÁRIO 

Período 
De ____/____/____ a ____/____/____

Observações

Entrada Saída Motivo

Segunda : :

Terça : :

Quarta : :

Quinta : :

Sexta : :

Sábado : :

Domingo : :

MOTIVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA

Motivo: 

 _______________,   ____/____/_____                            ________________________________________________________________          
Local                          Data                                                                        Assinatura e carimbo da chefia imediata

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-CHEFE 

♦Pelas razões acima expostas, DEFIRO. Ao Nugep para registro. Após, arquive-se.
♦Pelas razões acima expostas, INDEFIRO. 

                                          /       /      /
Local                                    Data                                                                                   Assinatura e carimbo do Procurador-chefe


