
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 84, DE 14 DE ABRIL DE 2016

Regulamenta  a  jornada  de  trabalho,  o  controle  de  frequência,  serviços
extraordinários dos servidores da Procuradoria da República no Município
de Caruaru e dá outras providências.

O  CHEFE  ADMINISTRATIVO  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, instituídas pelo artigo 50, inciso II, da

Lei Complementar n.º 75/93, e pela Portari  a SG/MPF   nº 382  , de 5 de maio de 2015;

CONSIDERANDO a  Portaria  nº  707,  de  20  de  dezembro  de  2006,  expedida  pelo

Procurador Geral da República, que regulamenta a jornada de trabalho, o controle de frequência,

serviços extraordinários dos servidores públicos da União e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria MPF/PRPE/C. Adm./114, de 17 de outubro de 2008;

RESOLVE,

Art. 1º O horário de atendimento ao público da PRM Caruaru será de segunda a sexta-

feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, mas o funcionamento interno será de

segunda a sexta-feira, da 08:00 às 18:00 horas.

§1º  A jornada  diária  no  sistema  eletrônico  de  controle  de  frequência  (grifo)  será

implementada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP, mediante solicitação do servidor,

no  horário  compreendido  entre  8  e  16h,  a  critério  da  chefia  imediata  e  de  forma  a  manter  o

funcionamento dos setores durante este horário.

§ 2º A adoção de jornada diversa da estabelecida no §1º dependerá de requerimento

específico do servidor, em formulário próprio, da concordância da chefia imediata e do deferimento

da chefia da unidade, observado, em todo caso, o horário de funcionamento da PRM Caruaru.

Art. 2º. A jornada preestabelecida no sistema de registro do ponto deverá ser cumprida

pelo servidor, sendo-lhe vedado ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização

do chefe imediato.

§ 1º As entradas tardias ou saídas antecipadas, superiores a 30 (trinta) minutos, que não

causarem prejuízo ao serviço e que não se revelem conduta habitual, poderão ser compensadas até o

mês seguinte, mediante autorização da chefia.
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§ 2º As solicitações concernentes a entradas tardias ou saídas antecipadas superiores a 1

(uma) hora deverão ser realizadas previamente, salvo em casos de urgência, podendo ser utilizado o

e-mail institucional para tanto.

§ 3º Caracterizarão impontualidade habitual as entradas tardias ou saídas antecipadas

superiores a 30 (trinta) minutos, registradas de forma consecutiva ou não, em número superior a 7

(sete) vezes no mês, para as quais não hajam justificação.

§ 4º Verificada a impontualidade habitual prevista no parágrafo anterior, importará ao

servidor desconto na remuneração, no valor correspondente ao tempo do expediente não trabalhado,

sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade administrativa.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na presente data e deverá ser publicada no

sítio eletrônico desta Procuradoria da República.

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.

LUIZ VICENTE DE MEDEIROS QUEIROZ NETO
Procurador da República
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