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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA PRMS Nº 78, DE 06 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre  o horário de expediente  do MPF/MS em dias de
jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA
de 2018.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas pela

Portaria PGR nº 1036, de 27 de setembro de 2017, Portaria SG nº 2, de 03 de janeiro de 2018, e pelo

Regimento  Interno do MPF, aprovado pela  Portaria  PGR nº  382,  de 05 de maio  de 2015,  e  ainda

considerando  a  Portaria  PRES  nº  1113,  de  16  de  maio  de  2018,  que  dispõe  sobre  o  horário  de

funcionamento da Justiça Federal de 1ª e 2º Graus da Terceira Região, nos dias de jogos da Seleção

Brasileira de Futebol, na Copa do mundo FIFA de 2018, RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o horário de expediente do Ministério Público Federal no Estado de Mato

Grosso do Sul e o atendimento ao público externo, nos dias em que a Seleção Brasileira de Futebol

participar dos jogos da Copa do Mundo FIFA de 2018, no período de 14 de junho a 15 de julho de 2018:

I – Das 12h às 19h, quando os jogos ocorrerem às 8h (horário local);

II – Das 13h às 19h, quando os jogos ocorrerem às 10h (horário local);

III – Das 7h às 13h, quando os jogos ocorrerem às 14h (horário local).

§ 1º A jornada de trabalho do servidor deverá ser cumprida nos horários estabelecidos no

caput deste artigo, independentemente do horário preestabelecido no sistema eletrônico de controle de

frequência.

§ 2º Fica facultado à Chefia Imediata estabelecer jornada de trabalho diversa para o servidor

que, excepcionalmente, não puder cumprir os horários estabelecidos no  caput deste artigo, desde que

encaminhe autorização prévia à Divisão de Gestão de Pessoas da PR/MS.
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Art. 2º Adiar em 1 (uma) hora o início do horário de expediente, mantido o  horário final,

fixado nos incisos I e II do artigo 1º, nos dias em que a Seleção Brasileira de Futebol participar dos jogos

da Copa do Mundo FIFA de 2018 que sejam decididos após a prorrogação e, eventualmente, disputa por

pênaltis.

Art. 3º  A redução na jornada de trabalho prevista nos incisos II e III e, eventualmente, no

inciso I, do artigo 1º, será abonada por esta Chefia Administrativa.

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixada nos

quadros de aviso e na entrada das Unidades do MPF/MS.

Art. 5º Publique-se no DMPF-e.
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