
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA  PRPA Nº 146, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007.
Fixa o horário de trabalho no âmbito da

Procuradoria da República no Pará

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO
ESTADO DO PARÁ, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria PGR 594, de 22 de
novembro de 2007, resolve:

Art.  1º  .  O horário  para  cumprimento  da  jornada  de  trabalho  dos  servidores  da
Procuradoria da República no Estado do Pará é de 07:00 h às 21:00 h, ficando o período de 12:00 h
às 19:00 h, para atendimento ao público;
§ 1º As chefias imediatas definirão a forma de cumprimento da jornada, nos termos da Portaria
PGR/MPU nº 707/2006;
§ 2º O Núcleo de Recursos Humanos, além de gerenciar o registro de freqüência e o Banco de
Horas, incluirá os dados relativos à jornada de trabalho prevista no caput diretamente no sistema de
controle eletrônico de freqüência.
§ 3º Os horários de trabalho diferenciados, especiais ou reduzidos deverão ser submetidos ao
Procurador-Chefe, competindo ao Núcleo de Recursos Humanos efetuar o respectivo lançamento no
sistema de controle eletrônico de freqüência.

Art. 2º . O membro do Ministério Público Federal fixará o horário de trabalho do
servidor lotado em seu gabinete, a ser cumprido de 7h às 21h.

Art. 3º . Cabe às chefias imediatas regulamentar o cumprimento das 05 (cinco) horas
complementares  à  jornada  de  trabalho,  fixar  horário  de  trabalho  diferenciado  para  atender  o
interesse do serviço, elaborar escala de plantão e abonar faltas e ausências dos servidores lotados
na Procuradoria da República no Estado do Pará, observado o funcionamento do órgão judiciário
junto ao qual atuem.

Art. 4º . Os casos omissos serão dirimidos pelo Procurador-Chefe da  Procuradoria
da República no Estado do Pará

Art. 5º . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FELÍCIO PONTES JR.
Procurador-Chefe
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