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Onde se lê 02/09/2013 a 03/09/2013, leia-se 03/09/2013 a 04/09/2013. 
##ÚNICO: | SSIS - 23045| 

RETIFICAÇÃO Nº 36, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

 Retificar licença médica de ERICSON SOBRAL PADILHA, matrícula nº 10878, publicada no DMPF-e nº 10, de 14/03/2013. 
Onde se lê 21/02/2012 a 25/02/2012, leia-se 21/02/2013 a 25/02/2013. 
Retificar licença médica de LEILA MARIA TORRES DE MENEZES FLESCH, matrícula 7945, referente ao período de 

09/09/2013 a 15/09/2013, publicada no DPMF-e nº 140, de 19/09/2013. 
Onde se lê Artigo 202/203, leia-se Artigo 83. 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | PRR1 - 1770| 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

Orienta sobre as normas e procedimentos de registro e gestão da frequência dos 
servidores da PRR 1º Região 
 

O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO, no uso das 
atribuições legais conferidas pela Portaria PGR nº 696, de 30 de setembro de 2013, e pelo inc. XIX do art. 106 do Regimento Interno do Ministério 
Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n° 591, de 20 de novembro de 2008, e pela Portaria PGR/MPF nº 708 de 20/12/2006, alterada pela 
Portaria PGR/MPF nº 594 de 22/11/2007, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Baixar a presente instrução de serviço, contendo determinações e orientações sobre as normas e procedimentos de registro e 

gestão da frequência dos servidores da PRR 1ª Região. 
Art. 2º. É vedada a gestão da própria frequência por servidores da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, conforme 

deliberação da Secretaria-Geral do MPF constante do PA PGR/MPF nº 1.00.000.002943/2013-44, fundada no § 1º, do art. 2º, da Portaria PGR/MPF Nº 
708 de 20/12/2006, alterado pela Portaria PGR/MPF nº 594 de 22/11/2007. 

§ 1º. A gestão da frequência dos servidores lotados nos gabinetes dos Procuradores Regionais será feita pelo membro, podendo ser 
delegada a outro servidor do próprio gabinete e, em casos excepcionais, ao chefe do núcleo de atuação a que estiver vinculado o membro. 

§ 2º. Todas as delegações vigentes deverão se adequar ao disposto na referida norma. 
Art. 3º. Os servidores somente podem ingressar e sair das dependências da PRR1 após identificação mediante sistema eletrônico, 

inclusive nos casos de ingresso e saída temporária, por razões pessoais, ou de serviço, mesmo que inferior aos 15 (quinze) minutos de tolerância do 
sistema. 

§ 1º. É das chefias imediatas a responsabilidade por efetuar registros e lançamentos manuais para tornar sem efeito os registros de 
períodos trabalhados em desacordo com as disposições da Portaria PGR/MPU Nº 707/2006. 

§ 2º. A utilização indevida do registro do ponto eletrônico poderá ensejar ao infrator e ao beneficiário, se diverso, a aplicação das 
sanções previstas em lei. 

Art. 4º. O acúmulo de Banco de Horas e o cumprimento de jornada em dias não úteis devem ser autorizados pela Chefia Imediata 
somente mediante detalhamento da necessidade do serviço, que deverá ser registrado no Sistema Eletrônico de Controle de Frequência (Bloco de 
Notas) e comunicado previamente à Secretaria Regional. 

Art. 5º. A autorização para compensação integral da jornada diária preestabelecida deve ocorrer mediante prévia autorização da 
chefia imediata, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sempre mediante registro da justificativa no Sistema Eletrônico de Controle de 
Frequência (Bloco de Notas). 

Art. 6º. A jornada a ser cumprida pelos servidores deve respeitar os horários previamente registrados no Sistema Eletrônico de 
Controle de Frequência. 

§ 1º. Caso a jornada cumprida difira da escala individual, em tempo superior a 1 (uma) hora, por mais de 7 (sete) dias consecutivos, 
a chefia imediata deverá verificar se a alteração atende ao interesse do serviço e, assim, providenciar a alteração da jornada do servidor por meio de 
formulário próprio, ou solicitar ao servidor as providências para que a jornada passe a obedecer a preestabelecida. 

Art. 7º. Os mecanismos de Ponto Manual e Retificação de Frequência devem, em regra, ser utilizados como contingência quando o 
sistema eletrônico estiver inoperante, ou em caso de outro motivo técnico.  

§ 1º. O uso reiterado desses mecanismos, por motivos diversos aos citados no caput,  
poderá ensejar ao infrator e ao beneficiário, se diverso, a aplicação das sanções previstas em lei. 
§ 2º. A Retificação de Frequência somente será autorizada pelo Procurador-Chefe Regional, em casos excepcionais, mediante 

justificativa detalhada do motivo pelo qual a Ocorrência não foi lançada dentro do prazo previsto na Portaria PGR/MPU º 707/2006. 
§ 3º. É vedado o uso do sistema de imagens para controle de frequência de servidores, salvo por determinação expressa do 

Procurador-Chefe Regional, em casos excepcionais. 
Art. 8º. Nos termos da Portaria PGR/MPU º 707/2006, a jornada de trabalho dos servidores da Procuradoria Regional da República 

da 1ª Região, assim como das demais Unidades do MPF e demais ramos do MPU, é de 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser cumprida, em regra, 
em turno de 7 (sete) horas diárias ininterruptas, de segunda a sexta-feira, e mais 5 (cinco) horas semanais em regime de sobreaviso, a critério das 
chefias imediatas, observado o interesse e a conveniência do serviço. 

Parágrafo único. Em caso de acúmulo de serviço cada chefia desta Procuradoria Regional da República poderá determinar o 
cumprimento de sobreaviso dos servidores lotados no respectivo setor. 

Art. 9º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 


