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PORTARIA N° 85/2014, DE 20 DE JANEIRO DE 2014. 

 

 
Altera a Portaria PR/SP 1608/2011 que 

regulamenta a jornada de trabalho na 

Procuradoria da República no Estado de 

São Paulo 

 

 
A PROCURADORA CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso II do artigo 

50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando o disposto na Portaria 

PGR/MP nº 15, de 8/01/2014, RESOLVE: 

 

 
Art. 1º - Alterar o §1º do Art. 1º, o § 2º do Art. 8º , o caput do Art. 10º e o inciso 

II do art. 10º, todos da Portaria PR/SP 1608/2011 de 28/10/2011, publicada no BSMPF, 2ª 

quinzena de outubro de 2011, pág. 122, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 1º.................... § 1º A jornada de trabalho preestabelecida no sistema 

eletrônico de controle de frequência superior a 7 (sete) horas ininterruptas impõe a concessão 

de intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos, devendo, em qualquer caso, ser observada a duração 

máxima de 10 (dez) horas diárias de trabalho, mesmo quando realizado serviço extraordinário, 

ressalvado o decorrente da atividade eleitoral no período definido pela legislação respectiva. 

 
Art. 8º ................... § 2º As ausências para consultas médicas, odontológicas ou 

realização de exames somente poderão ser consideradas para a justificação de ausência de até 

a metade da jornada de trabalho diária do servidor, podendo, a critério da Chefia imediata, ser 

autorizada a compensação do período excedente. 

 
Art. 10º As Chefias imediatas poderão, até o terceiro dia útil do mês subsequente, 

efetuar registros e lançamentos manuais no sistema para: 

I................. II - Validar os períodos trabalhados , em caráter excepcional, fora 
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do horário regular do servidor; 

 
Art. 2º - Substituir as expressões Setor de Saúde e Divisão de Recursos 

Humanos, respectivamente, por Sessão de Assistência à Saúde e Bem-Estar e Coordenadoria 

de Gestão de Pessoas, nos §§ 1º e 4º do Art. 8º, § 2º do Art. 10º, Art. 11, Art. 12 e art. 17, todos 

da Portaria PR/SP 1608/2011, de 28/10/2011, publicada no BSMPF, 2ª quinzena de outubro de 

2011, pág. 122 

 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 
 

ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora-Chefe da Procuradoria 

da República no Estado de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 27 jan. 2014, Caderno 

Administrativo, p. 14. 
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